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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2004

ATA

ATA DA 81 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 14/10/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura -. P Parte: ? Fase

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 1.906 e 1.907/2004 - Requerimentos
n

o
s 3.338 a 3.340/2004 - Comunicações: Comunicações da Comissão

Especial da Silvicultura e das Comissões de Assuntos Municipais, de
Turismo e de Saúde - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - 2 a Parte (Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 83/2004 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes -
Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes -
João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Márcio Kangussu -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos
Fernandes - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 114h15min,

a lista de comparecimento registra a existência de número regimental.

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

r Parte
i a Fase (Expediente)

Ata

-
0 Deputado Doutor Viana, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI N° 1.906/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da

Comunidade da Boa Vista dos Campos, com sede no Município de
Campos Gerais.

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

Produtores Rurais da Comunidade da Boa Vista dos Campos, com
sede no Município de Campos Gerais.

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

Boa Vista dos Campos é uma sociedade civil, de direito privado, sem
fins lucrativos. Tem por finalidade estatutária estabelecer diretrizes 1 e
ações que fundamentarão a formulação de um programa de
desenvolvimento agropecuário na comunidade rural e setorõs
vizinhos, bem como apoiar o desenvolvimento da área social no setor
rural; congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as
condições sócio-econômicas da Associação; reunir recursos
disponíveis, materiais humanos e assistenciais, por meio da união de
esforços; trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, pelo
melhoramento do nível de vida e do bem-estar de sua área de
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atuação; prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas da educação e
saúde; servir de ligação entre o povo da comunidade e os órgãos e
autoridades municipais, estaduais e federais; reivindicar, perante as
entidades públicas municipais, estaduais e federais, melhorias e
recursos de qualquer espécie para a comunidade e setores vizinhos;
proteger a saúde da família, da gestante, da criança, do idoso, das
pessoas portadoras de deficiência física ou mental; combater a fome e
a pobreza; integrar seus participantes no mercado de trabalho;
divulgar e incentivar o esporte e o lazer; trabalhar para a proteção do
meio ambiente e lutar pela melhoria e interesses da comunidade e
regiões vizinhas.

A Associação de Produtores Rurais da Comunidade da Boa Vista
dos Campos não fará distinção alguma quanto a raça, cor, condições
sociais, credo, política ou religião. A entidade funciona regularmente e
tem uma diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem
nenhuma remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos.
Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá
proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e
concretização de todos os seus objetivos. Em razão do exposto,
espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.907/2004
Declara 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.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2004.
Mauri Torres



446
Justificação: A Associação de Moradores das Comunidades de

São Joaquim da Bocaina, Biboca, Barreiro e Adjacências - AMSBBA -
é entidade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, cultural e
assistencial. Visa promover obras sociais, buscando a melhoria da
educação e das condições de higiene e de lazer da comunidade.
Ampara as crianças, adolescentes e idosos, além de promover a
coleta e distribuição de alimentos, roupas, mobiliários, remédios e
próteses em beneficio de famílias carentes ou internos em creches,
asilos, cadeias e similares. Promove, também, cursos de capacitação
profissional, encaminhamento a emprego e integração no mercado de
trabalho, atuando, ainda, na proteção e conservação do meio
ambiente, executando a coleta seletiva de resíduos urbanos e
desenvolvendo programas de educação ambiental. Atua ainda no
combate ao analfabetismo e na promoção da assistência social, além
de manter programa cultural. Com duração indeterminada e com sede
no Município de Antônio Dias, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, é inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social, e sua administração é composta por
pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social que não
recebem remuneração pela sua atuação. Suas rendas e recursos são
integralmente aplicados na manutenção e, no desenvolvimento dos
seus objetivos institucionais. Por isso, contamos com o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.338/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando

seja formulado apelo ao Superintendente da Caixa Econômica Federal
de Minas Gerais, com vistas à possibilidade de se instalar uma
agência dessa instituição no Município de Três Marias.

N° 3.339/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da República com vistas a vetar o
Projeto de Lei n° 4.295/2001, por ser atentatório ao direito do
consumidor.

N° 3.340/2004, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento

rÀI4
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Econômico, com vistas à instalação de uma empresa de
carrocerias no entorno da Iveco, montadora de veículos do Grupo Fiat,
em Sete Lagoas.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial da Silvicultura e das Comissões de Assuntos Municipais, de
Turismo e de Saúde.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
• O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear o Rotary Club de Juiz de Fora - Distrito Industrial.

(- A ata deste evento foi publicada na edição anterior.)
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
2S Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 83/2004, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que altera o § 10 do art. 36 da Constituição do Estado. Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Sidinho do Ferrotaco e Ermano Batista;
suplentes - Deputados Arlen Santiago e Fábio Avelar; pelo Bloco PT-
PCd013: efetivo - Deputado Chico Simões; suplente - Deputado Biel
Rocha; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente -
Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Paulo Piau. Designo. As Comissões.

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

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

o
s 3.33812004, da Comissão de Administração
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Pública, 3.339/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, e
3.340/2004, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 178 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 3.197/2004, do Deputado George Hilton, 3.226 e 3.227/2004, do

Deputado Antônio Andrade, 3.242 a 3:245/2004, do Deputado Arlen
Santiago, 3.261/2004, do Deputado Jayro Lessa, 3.274/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.275/2004, dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Alberto Pinto Coelho, 3.280/2004, da Comissão de
Participação Popular, e 3.286 a 3.288/2004, do Deputado Antônio
Andrade; de Saúde - aprovação, na 168 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do Projeto de Lei n°
1.71412004, do Deputado Adalclever Lopes, e dos Requerimentos nos
3.270 e 3.300/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.302/2004,
do Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na 198 Reunião
Ordinária da 22 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos
Requerimentos nos 3.228/2004, do Deputado Doutor Ronaldo,
3.268/2004, do Deputado André Quintão, 3.269/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 3.285/2004, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira; e pela Comissão Especial da Silvicultura - informando o final
dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte
relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO PRAZO
DE 60 DIAS, ESTUDAR E . PROPOR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O

SETOR FLORESTAL, COM FOCO PRINCIPAL NAS FLORESTAS
PLANTADAS, E AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE

MADEIRA - COMISSÃO ESPECIAL DA SILVICULTURA
- Introdução

1 - Constituição e objetivos
A Frente Parlamentar de Silvicultura, liderada pelo Deputado Paulo

Piau, atendendo a solicitação da Associação Mineira de Silvicultura,
apresentou, no dia 11/12/2003, um requerimento solicitando 'a
constituição de uma comissão especial para, no prazo de 60 dias,
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estudar e propor políticas públicas para o setor florestal, com foco
principal nas florestas plantadas e ações de incentivo à produção de
madeira. O requerimento foi subscrito por 30 parlamentares, que
apoiaram e reconheceram a importância do momento atual para o
setor de base florestal em Minas Gerais.

A Comissão Especial da Silvicultura foi instalada no dia 17/6/2004,
com a seguinte composição:

membros efetivos: - Paulo Piau - PP; - Leonardo Quintão - PMDB; -
Célio Moreira.- PL; - Doutor Viana - PFL; - Padre João - PT; membros
suplentes: - Domingos Sávio - PSDB; - Doutor Ronaldo - PDT; - Gil
Pereira - PP; - Laúdelino Augusto - PT; - Paulo Cesar - PFL.

Na primeira reunião foram eleitos o Presidente, Deputado Paulo
Piau, e o Vice-Presidente, Deputado Leonardo Quintão. Empossado, o
Presidente designou o Deputado Célio Moreira como relator.

O parlamento mineiro vem se mobilizando em torno das questões da
produção de madeira no Estado, sua importância, modelo e aspectos
socioambientais, o que é comprovado pela criação da Frente
Parlamentar em outubro de 2003, pelo recente fórum técnico sobre o
eucalipto promovido pela Casa nos dias 24 e 25/5/2004 e, por fim,
pela instalação desta Comissão Especial. O anúncio de um "apagão
florestal" vem sendo feito sistematicamente por representantes do
setor, ou seja, prevê-se que por volta de 2007 a escassez de madeira
plantada poderá limitar a produção. Esse é um problema real. A
dinâmica de reposição dos estoques de floresta plantada vem se
mostrando insuficiente para atender à demanda nos últimos anos. A
pressão de consumo é um fator de degradação das reservas de
floresta nativa do Estado, que, por sua vez provoca a perda de divisas
e o desequilíbrio econômico. Os plantios florestais em quantidade
adequada ao consumo, ao contrário, são um fator de geração de
renda e empregos, uma proteção à biodiversidade e uma garantia de
longo prazo para a sustentabilidade do desenvolvimento mineiro.

Por último, cumpre ressaltar que os textos deste documento-síntese
foram elaborados com base nas notas taquigráficas das reuniões, sem
revisão dos debatedores. Não houve a preocupação de identificar
autores de falas específicas ou mesmo de reproduzir integral e
fielmente trechos de declarações.

2 - Antecedentes
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O setor de base florestal representa, com base no ano de 2002,

7% do PIB mineiro e está muito distante do seu potencial. Responde
por cerca de 580 mil empregos e, além de contribuir anualmente com
R$387.000.000,00	para	a	receita	estadual,	agrega
R$3.800.000.000,00 em exportações. Segmenta-se em três grandes
áreas de produção: siderurgia a carvão vegetal, celulose e papel e
sólidos e painéis.

A Comissão, após um primeiro momento em que ouviu e debateu os
números globais, o ambiente macroeconômico e o nível tecnológico
da silvicultura, dedicou-se a uma série de audiências setoriais, dando
voz e acolhida às realidades e às demandas de cada segmento.

Concluiu suas atividades de estudo com audiências em que se
discutiram as políticas públicas e os arcabouços institucional e legal
que ordenam a produção e a transformação da madeira no Estado. As
visitas técnicas, que cobriram quatro regiões do Estado e os três
grandes segmentos de produção, deram aos membros da Comissão a
oportunidade de avaliar as conquistas e os problemas do setor.

Apesar de estigmatizada pela sociedade como atividade
degradadora do meio ambiente e anti-social, a silvicultura
desenvolveu-se de forma surpreendente em Minas Gerais. As
universidades, apoiadas pela iniciativa privada, e as áreas de
pesquisa das próprias empresas colocaram o Estado na liderança
tecnológica do Brasil e, em vários aspectos, do mundo. Esse aporte
tecnológico, que quintuplicou a produtividade dos primeiros
povoamentos, aliado às áreas hoje ocupadas pelas empresas do
setor, equivalentes a 2% do território mineiro, são suficientes para o
pleno suprimento da demanda atual de madeira; é necessário, porém,
a inclusão de toda essa área no ciclo de produção.

No decorrer de seus trabalhos, a Comissão colheu informações
essenciais para que se compreendam a importância dos setores de
base florestal para a economia de Minas e as dificuldades existentes
pela falta de uma política voltada para o seu desenvolvimento. Entre
estas informações, estão o tamanho e a dinâmica de cada segmento
ou setor de base florestal.

A siderurgia a carvão vegetal, desde que efetivamente baseada no
consumo de florestas plantadas e conduzidas tecnicamente,
demonstrou ser alternativa ambientalmente saudável. Comparações
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apresentadas com a siderurgia a coque de carvão mineral
deixaram claras as vantagens socioambientais da opção pelo recurso
renovável. Certamente, a questão do suprimento de carvão vegetal a
partir de fontes seguras e legais é o maior problema atual do setor
siderúrgico, do qual depende toda a produção industrial. O carvão
vegetal é necessário para a produção de ferro-gusae de ferros-ligas,
por exemplo, que sãb a base da indústria do aço e da fundição.
Apenas com o ferro-gusa, o setor faturou US$760.000.000,00 em
2003, 50% disso com exportações; é responsável pela geração de 15
mil empregos diretos e 50 mil indiretos e contribuiu com cerca de
R$460.000.000,00 em impostos federais e estaduais.

No setor de celulose, Minas só conta com uma unidade de
produção, a CENIBRA, no vale do rio Doce, o que não significa pouca
coisa. O Brasil ocupa a i oa posição no "ranking" das transações
internacionais de celulose e a CENIBRA responde por 2% desse total,
com uma produção anual de 900.000t. Gera 8.500 empregos diretos e
cerca de 28.500 indiretos. O Brasil, em especial Minas Gerais, é
altamente competitivo na produção de celulose, em virtude das
condições de clima e de solo. A produtividade florestal das nossas
áreas chega a ser 8 a 10 vezes superior à dos tradicionais líderes
mundiais de produção florestal. O consumo de papel e papelão é um
indicador de desenvolvimento, e o mercado tem ótimas perspectivas
de expansão, o que significa uma grande oportunidade para as
economias mineira e brasileira. Outras grandes empresas de celulose
atuam no Estado, mas apenas na produção de madeira.

Quanto ao papel, Minas conta 19 fábricas que atuam fortemente na
reciclagem, que chega a quase 15% de todo o papel reciclado no
Brasil. Em 2001, segundo o INDI, foi gerado um faturamento de cerca
de R$450.000.000,00 por essas 19 empresas. Entre estas, quatro
produzem papel sanitário, toalhas de papel e papel higiênico, uma
delas responsável por 6% da produção nacional de papel higiênico, e
as outras 15 produzem papéis variados, sobretudo os papelões
ondulados utilizados para embalagem.

Os sólidos e painéis de madeira envolvem também a movelaria e as
madeiras tratadas para uso da agricultura, construção civil, estradas
de ferro, entre outras aplicações.

O setor moveleiro foi destacado pelo Governo do Estado como um

rs
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projeto estruturante por causa de sua ambiência em todas as
regiões de Minas. A movelaria, hoje, tem alta dependência da floresta
plantada, tanto pela escassez de madeiras nobres nativas, quanto
pela intensa utilização de chapas e painéis de madeira. Móveis
maciços também utilizam, predominantemente, pinus ou eucalipto. A
movelaria mineira contribui com 2% a 3% das exportações brasileiras,
que crescem a taxa superior a 20% ao ano e tem projeção de
faturamento do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
para 2005, de US$2.400.000.000,00. Minas precisa ocupar seu lugar,
pois possui a maior área com florestas plantadas do País.

O Estado abriga apenas uma fábrica de painéis de madeira, a
Satipel, no Triângulo. Sua capacidade de produção é de 550.000
m3/ano e gera cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos. Tem
previsão de ampliação de suas instalações industriais para a produção
de painéis MDF (Medium Density Fiber), produto de maior valor
agregado; mas Minas tem perdido outros investimentos desse porte
em virtude de condições fiscais pouco competitivas aqui existentes.

Nos sólidos, Minas se destaca pela produção de madeira imunizada,
que tem na agropecuária seu principal cliente, 50% das vendas,
seguida pelo setor elétrico (postes), pela produção de embalagens
industriais e pela construção civil. São 54 empresas no Brasil, 14 em
Minas Gerais. O mercado é firme e está em expansão; porém a quase
totalidade das empresas depende de fornecimento externo de
madeira. O desenvolvimento de um mercado livre de madeira
plantada é fundamental para a sustentabilidade desses setores.

Pelo exposto ao longo das audiências, todos os segmentos de base
florestal indicaram o excesso de regulamentação e a falta de
financiamento como principais entraves. Quanto à regulamentação, os
20 anos de incentivo fiscal ao reflorestamento, a partir de 1966,
deixaram um legado de acirrado controle e fiscalização sobre a
silvicultura. Justificava-se pela necessidade de preservar os recursos
públicos investidos; essa razão, porém, deixou de existir, e hoje os
investimentos na formação de maciços são, em grande parte,
realizados com capital próprio das empresas consumidoras. Tal fato
não justifica o tratamento desigual em rigidez e encargos aplicado à
silvicultura, quando comparado ao dispensado a outras atividades
agrícolas. Isolado o problema de produção ilegal de carvão vegetal a
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partir de florestas nativas, os setores que utilizam madeira "in
natura" merecem tratamento diferenciado.

O fomento florestal ao produtor rural, que já está sendo praticado
por todos os segmentos e por um programa estadual, traz uma
solução promissora. Esse sistema inclui o produtor rural na produção
de madeira plantada, estimula o uso de áreas marginais e o manejo
de uso múltiplo da madeira. E gerador e distribuidor de renda no
campo e configura uma grande oportunidade de criação de um
mercado livre de madeira plantada.

Urge que se trate a floresta plantada como atividade de produção,
sem que se descuide da proteção ao meio ambiente e da justiça
social.

3 - Desenvolvimento dos trabalhos
Os trabalhos da Comissão Especial foram desenvolvidos a partir de

reuniões ordinárias e extraordinárias, visitas técnicas e audiências
públicas.

Com o objetivo de agilizar os trabalhos e, ao mesmo tempo, garantir
boa representatividade dos setores sociais envolvidos com a
silvicultura, diversas entidades, públicas e privadas, foram convidadas
em caráter permanente.

Entidades convidadas à participação permanente: Associação
Mineira de Silvicultura - AMS -; Empresa Mineira de Assistência
Técnica e extensão Rural -EMATER -; Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -, por meio do Conselho de
Empresários para o Meio Ambiente - CEMA -; Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -; Instituto
Estadual de Florestas - IEF -; Ministério Público Estadual - MP-
CAOMA -; Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF.

Após a aprovação do cronograma de atividades, outros convidados,
específicos para cada reunião, foram incluídos.

. A tabela referente a "Entidades Convidadas para Reuniões
Específicas" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Reuniões da Comissão.
Foram realizadas as seguintes reuniões:
- 19/5/2004 - V Reunião Especial
Objetivo específico: eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
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designar o relator e programar os trabalhos da Comissão.

- 20/5/2004 - P Reunião Extraordinária
Objetivo específico: aprovação da programação dos trabalhos da

Comissão.
- 27/5/2004 - i a Reunião Ordinária - Panorama geral
Objetivos específicos: traçar um panorama geral do setor de base

florestal mineiro, em áontraposição ao cenário mundial, explorando as
perspectivas de expansão e inovação das atividades econômicas do
Estado.

Entidades representadas: UFV-DEF, UFMG-ICB, AMS, IEF-SEMAD,
CPT, SMEF.

- 3/6/2004 - 2a Reunião Ordinária - Silvicultura
Objetivos específicos: discutir o desenvolvimento e investigar o

estado da arte da silvicultura no Brasil e em Minas Gerais,
considerando as diversas etapas de produção e subtemas
relacionados.

Entidades representadas: Aracruz Unidade Guaíba, CAF Santa
Bárbara, Plantar, CBCN, RENABIO, CMM Agro Florestal, AMS, IEF,
MP-CAOMA, UFMG-ICB, SMEF.

- 8/6/2004 - T Reunião Extraordinária - Siderurgia a Carvão Vegetal
e Energia

Objetivos específicos: debater a siderurgia a carvão vegetal e
energia, explorando a utilização do produto florestal, em especial a
floresta plantada, para fins energéticos, além do uso geral da madeira
como energético para outros setores.

Entidades representadas: INDI, BDMG, Banco do Brasil, SINDIFER,
ABRAFE, Sindicato de Fundição no Estado de Minas Gerais,
BIOCARBO, V&M Florestal, AMS, IEF.

- 17/6/2004 - 3a Reunião Ordinária - Sólidos e Painéis
Objetivos específicos: debater o tema Sólidos e Painéis, dando

conhecimento das diversas iniciativas de utilização de produtos
sólidos e produção de painéis no Estado, e discutir políticas públicas
para essas iniciativas.

Entidades representadas: SEFAZ, FETAEMG, INDI, Banco do
Brasil, BDMG, SINDIMOV, Preservar, IEF, MP-CAOMA, UFMG-ICB,
SMEF, EMATER.

- 24/6/2004 - 4 Reunião Ordinária - Celulose e Papel
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Objetivos específicos: abordar o tema Celulose e Papel, para
conhecer o desenvolvimento do setor de celulose e papel, com foco
nas empresas que produzem matéria-prima florestal no Estado,
ressaltando os projetos de expansão de plantas industriais localizadas
em Minas Gerais, os planos de aquisição de áreas e concentração
fundiária para a produção florestal, os projetos de fomento florestal e
integração de produtores rurais para fornecimento de matéria-prima
para indústrias instaladas em outros Estados.

Entidades representadas: CENIBRA, UNILESTE, IP, SINPAPEL,
Suzano, ARACRUZ, AMS, EMATER, IEF, INDI, MP-CAOMA, IEF,
SMEF, SMEA.
- 29/6/2004 - 38 Reunião Extraordinária - Legislação e

Regulamentação
Objetivos específicos: discutir a legislação e o grau de

regulamentação incidente sobre as atividades silviculturais,
identificando entraves burocráticos e legais que prejudiquem ou
inibam a expansão do setor de base florestal.

Entidades representadas: CALSETE, IEF, RT, UFMG/CNPq,
SINDIFER, AMS, MP-CAOMA, FAEMG, IEF, EMATER, IJFMG-ICB,
PLANTAR, SMEF.

- 30/6/2004 - 48• Reunião Extraordinária - Políticas Setoriais.
Objetivos específicos: debater o modelo de produção silvicultural

necessário e desejado para o atendimento à atual demanda do setor
de base florestal em Minas Gerais, considerando, ainda, o potencial
de expansão da economia florestal do Estado.

Entidades representadas: SEDE, ASIFLOR, CBCC, Press
Comunicação, V&M Florestal, INTERSIND, SATIPEL, ABRAF, AMS,
MP-CAOMA, EMATER, SMEF, PLANTAR, SINDIFER.

- 3/8/2004 - 58 Reunião Extraordinária
Objetivo específico: aprovar requerimentos para a realização de

audiências públicas em Belo Oriente e Uberaba, durante,
respectivamente, as visitas técnicas aprovadas para cada uma dessas
localidades.

Visitas Técnicas
As visitas técnicas foram programadas para que a Comissão

Especial tivesse a oportunidade de manter contato com a realidade
dos diversos segmentos de base florestal, conhecendo não apenas a
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faceta da produção da madeira plantada, mas também sua
utilização e sua transformação até o produto final da cadeia de
produção.

- 6/8/2004 - Visita técnica à Companhia Mineira de Metais - CMM
Agro Florestal

Local: Vazante - Região Noroeste - MG
Objetivo: conhecer o sistema agrossilvipastoril desenvolvido pela

empresa, conhecer o manejo de floresta plantada para uso múltiplo da
madeira. A visita foi acompanhada por representantes da AMS e da
EMATE R.

- 13/8/2004 - Visita técnica e audiência pública - CENIBRA
Local: Belo Oriente - Vale do Rio Doce - MG
Objetivo: conhecer as instalações e o processo de produção de

celulose, o processo de implantação e manejo florestal, o programa de
fomento florestal da empresa e o sistema de gestão ambiental.

Durante a visita foi realizada pausa numa propriedade rural com
plantios florestais fomentados pela empresa, onde teve lugar uma
audiência pública. Foram reunidos cerca de 30 produtores rurais,
empregados da CENIBRA e lideranças municipais locais.
Acompanharam a audiência representantes da AMS, EMATER e IEF.

- 17/8/2004 - Visita técnica ao centro de pesquisa CAPEF da V&M
Florestal em Paraopeba, ao viveiro da Plantar Florestal em Curvelo e
a áreas impactadas pela cultura do eucalipto, segundo representantes
do Movimento Deserto Verde, em Felixlândia.

Locais: Paraopeba, Curvelo e Felixlândia - Região central - MG
Objetivos: conhecer as instalações de pesquisa e desenvolvimento

da V&M Florestal, as instalações do viveiro e a tecnologia de
produção de mudas clonais da Plantar, visitar e ouvir as demandas
dos moradores vizinhos de um povoamento de eucalipto, que
reclamam da redução das águas de córregos e nascentes e do
rebaixamento do nível de água de suas cisternas após o plantio. A
visita foi acompanhada por técnicos da Plantar, da V&M Florestal, por
representantes da AMS, do Movimento Deserto Verde e da
Universidade Federal de Viçosa.

- 20/8/2004 - Visita técnica ao Mobilifício Zago, à Sauder do Brasil e
à SATIPEL Minas Industrial e audiência pública no "campus" da
UNIUBES.
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Local: Uberaba - Triângulo Mineiro - MG
Objetivos: conhecer instalações e nível tecnológico de empresas do

pólo moveleiro do Triângulo Mineiro e as instalações da fábrica de
painéis de aglomerados de madeira da SATIPEL.

A audiência pública realizada no "campus" da UNIUBES,
universidade, que entre outras linhas de pesquisa desenvolve
tecnologia aplicada ao setor de base florestal, reuniu representantes
da SATIPEL, Sauder, UNIUBES ê IEF, além de um público diverso,
em sua maioria relacionado à atividade de movelaria. O tema principal
foi a consolidação e o desenvolvimento do pólo moveleiro do
Triângulo Mineiro.

8a Mostra de Produtos de Plantações Florestais
Atividade desenvolvida em parceria e com o patrocínio da

Associação Mineira da Silvicultura (AMS), no período de 23 a 27 de
agosto, das 8 às 18 horas, na Galeria de Arte da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Objetivo: divulgar os produtos feitos com eucalipto, seu plantio e
cultivo.

Estandes com exibição sobre as cadeias produtivas que utilizam
madeira plantada foram a principal atração da exposição. Essas
cadeias foram divididas em três segmentos principais: os de celulose
• papel; o de siderurgia a carvão vegetal; e os de painéis de madeira
• movelaria. Além disso, a exposição contou com uma mostra viva de
controle biológico de pragas, com uma maquete de fazenda florestal e
com outros produtos não madeiráveis como o mel e cosméticos de
eucalipto.

II - O setor de base florestal e suas cadeias produtivas
1 - Panorama geral
O texto a seguir foi extraído das exposições e debates ocorridos na

reunião do dia 27/5/2004. Os expositores foram o Professor José de
Castro, da Universidade Federal de Viçosa - UFV -, e o engenheiro
florestal José Batuíra de Assis, da Associação Mineira de Silvicultura -
AMS.

Hoje, no mundo, são 3,9 bilhões de hectares de florestas, dos quais
50% localizam-se na Europa e na América do Sul. No Brasil
encontram-se 61% (550.000.000ha) do total de florestas tropicais do
mundo. Além da floresta tropical, no Brasil ocorrem outros biomas de
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destacada importância, como a Caatinga, o Cerrado e a Mata
Atlântica. Ressalte-se que a Floresta Amazônica constitui o maior
bioma, com 330 milhões de hectares.

* A tabela referente ao demonstrativo "Bioma/Area(ha)" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Apesar de atualmente serem produzidos 3.300.000.000m 3 de
madeira, em todo o mundo existe um grande déficit de madeira.
Alguns concorrentes dessa nobre matéria-prima, como o plástico, o
ferro, o alumínio, o vidro e outros, vêm sendo cada vez mais
utilizados. No Brasil, são sérias as restrições a essa utilização, tanto
do ponto de vista estratégico, quanto do ambiental. Assim, a produção
florestal está muito aquém do potencial: o Brasil é o 4° produtor
mundial de produtos florestais, perdendo apenas para os Estados
Unidos, a China e a India, mas não exporta tanto quanto poderia - o
País ocupa o 140 lugar no "rariking" mundial. A produção florestal
brasileira detém 2,1% do comércio mundial.

* A tabela referente a "Produção Florestal - Referências" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

No que se refere ao comércio de produtos florestais, no Brasil esses
respondem por US$ 27.800.000.000,00 na balança de pagamentos,
4,5% do PIB nacional. Parece uma porcentagem considerável. No
entanto, a Finlândia e a Suécia, países menores territorialmente em
relação ao Brasil e de condições ambientais limitadas, têm
porcentagens mais expressivas de PIB baseado em produtos
florestais, 60% e 30%, respectivamente.

Eis alguns dados sobre a industrialização de produtos florestais no
Brasil: a produção de celulose e papel atinge a cifra de
US$7.500.000.000,00; móveis de madeira, US$7.300.000.000,00;
siderurgia e carvão vegetal, US$4.200.000.000,00; madeira sólida,
US$4.000.000.000,00. Há ainda outros produtos. No total, os produtos
florestais	brasileiros	chegam	a	render	cerca	de
US$27.000.000.000,00.

As exportações brasileiras de produtos florestais atingem o valor de
US$4.500.000.000,00, e os impostos, de US$4.600.000.000,00. O
setor gera, aproximadamente, 2 milhões de empregos diretos, poréSi,
se considerada toda a cadeia produtiva, esse número sobe para •7
milhões.
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A área de florestas nativas é de 530.000.000ha, incluindo os
biomas mencionados, enquanto a área de florestas plantadas é de
4.100.000ha. Atualmente o plantio anual no Brasil gira em torno de
200.000ha a 250.000ha.

Na tabela a seguir, há uma relação dos principais gêneros cultivados
no mundo e da situação florestal dos principais países produtores de
madeira em 2000.

A tabela acima mencionada foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 19.10.2004.

Percebe-se uma tendência mundial de aumento da produção do
carvão. Segundo os dados de 1990, 1995 e 2000 (vide gráficos a
seguir), houve também um aumento da produção de celulose e de
papel. Observa-se ainda que, cada vez mais, as madeiras nobres
estão sendo substituídas no mercado por novos produtos como o
compensado, o OSB, o MDF e outros painéis à base de reconstituição
de madeira.

O Canadá é o líder mundial de exportação de produtos florestais. Os
Estados Unidos são os maiores consumidores de produtos florestais.
Apesar de seu grande potencial, o Bràsil exporta pouco. Em
contrapartida, também importa pouco.

'.. A tabela referente a "Situação florestal nos países em Áreas de
1000 hectares" foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

A tabela referente a "Situação florestal nos continentes em 2000
(1000 ha)" foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

Os gráficos referentes aos dados de 1990, 1995 e 2000
demonstrando a tendência mundial do aumento da produção do
carvão, da celulose e do papel foram publicados no "Diário do
Legislativo" de 19.10.2004.

A tendência mundial é consumir madeira reflorestada,
principalmente o pinus e o eucalipto. Do total do consumo de madeira
industrial em toras, as quantidades de madeira serrada, carvão
vegetal e celulose se destacam.

Se considerada a quantidade de área florestal nativa em relação às
áreas plantadas, o Brasil está em uma posição bastante privilegiada:
possui cerca de 5.000.000ha de área florestal, com 2.500.000ha de
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área plantada com eucalipto. Mas a quantidade de área
reflorestada do Brasil é ainda pequena em relação a seu potencial.
Para se ter uma idéia, essa área é a mesma da Finlândia, que fica
debaixo da neve oito ou nove meses por ano e é aproximadamente do
mesmo tamanho que Minas Gerais.
'- O gráfico referente a "Exportações de Produtos Florestais (US$

Milhões)" foi publicado no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.
O Brasil possui quantidades consideráveis de áreas de conservação

e de produção, com estoques de matas nativas e reflorestadas. Há
aqui 48,5% de florestas, 34% de conversão e 17,5% de outros usos. O
maior percentual é de florestas nativas, que hoje estão sendo
transformadas em reservas extrativistas, áreas de conservação. O
acesso aos produtos oriundos da exploração dessas florestas nativas
está cada vez mais difícil para o público consumidor.

O mercado florestal mundial movimenta US$300.000.000.000,00 por
ano. A título de referência, o mercado de café movimenta
US$20.000.000.000,00. Esses fatos mostram que é possível fortalecer
a economia nacional exportando produtos florestais para o mercado
mundial.

No Brasil, 90% da produção de madeira nativa são retirados da
Amazônia, sendo 86,6% consumidos no País - somente o Estado de
São Paulo consome 20%. Dessa extração, 96% é de caráter
predatório e apenas 4% de manejo bom. Não há manejo ideal.
Atualmente, as plantações respondem por 60% da utilização industrial
da madeira. Para abastecer suas próprias necessidades, o Brasil
planta, 250.000ha de madeira, mas consome 400.000ha por ano, ou
seja, 300.000.000m3. Como conseqüência, há um déficit, do qual
Minas Gerais também está se tornando vítima.

Em 1966, foi criado o Programa de Incentivos Fiscais para o
reflorestamento. Desde a sua criação até 1985, esses incentivos
possibilitaram a formação de um patrimônio florestal considerável. O
Brasil passou de 440M00ha para quase 6.000.000ha de florestas.
Com esses incentivos, que somaram cerca de US$6.000.000.000,00,
foi criada uma base florestal, principalmente para a siderurgia'a
carvão vegetal e celulose. Se se considerar que esse patrimônio ainda
está sendo utilizado, a quantidade de impostos gerados nesses 20
anos atinge cerca de US$25.000.000.000,00.
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Em 1960, surgiu em Viçosa a primeira escola de engenharia

florestal do Brasil. A primeira turma de engenheiros florestais formou-
se em 1964. Não existia material genético, sementes, tecnologia,
nada. Hoje, no Brasil, há 24 escolas de engenharia florestal, criadas
pela demanda desse patrimônio florestal. Para atender essa
demanda, formaram-se latifúndios e muitos erros foram cometidos.
Grandes áreas com vocação agrícola foram utilizadas, áreas sensíveis
do ponto de vista ambiental foram ocupadas e ocorreram migrações
populacionais indesejáveis. Em conseqüência desses equívocos
advindos da falta de conhecimento e de políticas inadequadas, vários
estigmas perseguem ainda hoje a monocultura de eucalipto. Vale citar
alguns:

- nada mais cresce onde ele é plantado;
- criaram-se desertos verdes;
- com o plantio, a chuva diminui e a fertilidade dos solos se reduz;
- com o plantio, rios, lagoas e nascentes secam;
- cidades e regiões empobrecem.
Os técnicos se viram diante de um impasse: seriam utilizadas as

matas nativas ou outra espécie para o abastecimento dos parques
industriais? Para resolvê-lo, desde 1986 foi sendo desenvolvida
tecnologia que fortalecia ás variáveis ambientais. Hoje, somente em
Viçosa existem 264 teses de mestrado e doutorado que abordam a
temática do eucalipto, visando a dar suporte às novas demandas.
Houve ainda a valorização de profissões relacionadas com a produção
florestal. Ademais, ocorreu a consolidação dos empreendimentos
integrados e a proteção das reservas nativas. Atualmente, existem
mais de 2.000.000ha preservados para cerca de 150 empresas.
Formou-se uma silvicultura com base sustentável.

A silvicultura sustentável gera riquezas, renda, impostos, divisas e
empregos. Além disso, contribui para a preservação e a proteção dos
valores ambientais, como solo, água e biodiversidade e possibilita a
recuperação ambiental.

•. A tabela referente a "Area cultivada com os principais produtos
no Brasil - 2002" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

A área ocupada por florestas plantadas corresponde a 4.200.000ha,
dos quais o eucalipto ocupa 2.400.000. Essa extensão equivale a
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menos de 0,5% do território nacional e é menor que a área
queimada, no ano passado, na região amazônica.

Quanto às divisas, trata-se de um dado curioso comparar os valores
de exportação dos principais produtos brasileiros para situar a
importância dos produtos florestais: a soja é responsável por
US$7.400.000.000,00; os veículos e autopeças, por
US$6.600.000.000,00; a siderurgia, por US$3.500.000.000,00. Os
produtos florestais, por sua vez, são responsáveis por
US$5.400.000.000,00. Vale ressaltar que são ocupados
22.300.000,00 com a soja e 4.200.00000 com florestas plantadás. Os
produtos florestais exportados são de valor agregado. O Brasil não
exporta matéria-prima florestal.

A área efetivamente ocupada com florestas plantadas está muito
aquém de sua importância econômica, insignificante em relação às
destinadas a outras atividades. Não se está colocando em dúvida a
necessidade de produzir grãos ou carne, mas apontando a
insuficiência de madeira para produzir papel, cama, cadeira, lápis e
uma série de outros utensílios:

As tabelas referentes a "Área plantada bom espécies florestais no
Brasil"; "Áreas de plantios florestais em alguns Estados brasileiros (mil
ha)"; "Areas de plantios florestais em Minas Gerais (ha)"; "Indicadores
econômicos do setor florestal em Minas Gerais" foram publicadas no
"Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Hoje, no Brasil, há:
- 12 mil serrarias;
- 14.500.000 fábricas de móveis (empresas formais);
- 300 empresas de compensado;
- 30 indústrias de papel e de celulose;
- 8 empresas de aglomerado;
-4 empresas de MDF;
- 1 empresa de OSB; e
- 51 empresas de preservação de madeira.
Se as pequenas marcenarias forem incluídas na lista, o número de

empresas de móveis sobe para mais de 70 mil.
Há ainda 180 altos-fornos a carvão vegetal. Ao somar tudo isso,

constata-se um consumo de aproximadamente 350.000.000m 3 de
madeira por ano.
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O gráfico referente a "Evolução Anual e Estimativa das

Plantações Florestais em Minas Gerais, 199712004 (ha)" foi publicado
no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Pela evolução da produção de mudas no Estado, a estimativa é de
128.000ha de plantio este ano, realizado por pequenos e médios
produtores. O IEF contribuirá com 20.000ha, em um convênio com a
Associação das Siderúrgicas para Fomento Florestal - ASIFLOR.

Algumas vantagens do Brasil para investimentos florestais: solo e
clima favoráveis, área florestal bastante extensa, material genético da
melhor qualidade, potencialidade de crescimento, resposta econômica
• ambiental, dispbnibilidade de mão-de-obra, capacidade tecnológica
• capacidade organizacional da iniciativa.

A seguir, dados comparativos entre as capacidades produtivas de
alguns países:

A tabela referente "Aos dados comparativos entre as
capacidades	produtivas	de	alguns	países	-	principais
espécies/gêneros"	foi publicada no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

Na Finlândia, corta-se madeira com 60 anos, e a produtividade é de
3m3/ha/ano. Hoje são mais de 1 milhão de hectares de florestas
plantadas com material clonal. Se adotados os plantios clonais, serão
alcançados até 80 esteres por hectare/ano. Nenhum país do mundo
consegue produtividade como o Brasil.

Evolução da produtividade
Antes da instituição dos incentivos fiscais em 1966, todas as

florestas em Minas Gerais produziam até 20m3 por hectare/ano. Hoje,
no Jequitinhonha, apesar das limitações de solo e de déficit hídrico, a
produção chega a 40m3 por hectare/ano. E, é claro, os custos
diminuíram.

- O gráfico referente a "Evolução da produtividade do eucalipto no
Brasil" foi publicado no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Geração de empregos.
Segundo dado publicado pela revista "Veja" e pelo STCP, do

Paraná, a cada US$1.000.000,00 investidos torna-se possível a
geração de 85 empregos no setor automotivo, 111 na construção civil,
149 no comércio, 160 no setor florestal. De fato, trata-se de atividade
geradora de emprego, impostos e divisas.

rÃ
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A comparação entre os custos de produção de uma tonelada de

celulose branqueada em diversos países pode nos trazer muitos
dados importantes sobre a situação econômica do Brasil. Conforme os
dados no quadro a seguir, no item "madeira", o Brasil tem tecnologia,
solo, clima e vocação florestal. O menor custo da madeira é o do
Brasil, assim como o da mão-de-obra. Em compensação, o País tem o
maior custo de transporte. Além disso, o custo/Brasil é o maior. Pelo
exposto, podé-se dizer que o Brasil é um país de vocação florestal.

A tabela referente a "Comparação de custos de produção de
celulose branqueada (em US$)" foi publicada no "Diário do
Legislativo" de 19.10.2004

Infelizmente, apesar de sua vocação florestal, o Brasil está
mergulhando em uma situação perigosa. São Bento do Sul, o maior
pólo de exportação de móveis do Brasil, está importando 50.000m 3 de
madeira serrada, por ano, do Uruguai e da Argentina. São importados
também outros produtos devido à falta de madeira. Entre 2006 e 2007
a situação será extremamente difícil, já apelidada de "apagão
florestal", e vem sendo anunciada há 10 anos. Na década de 90, não
se plantou quase nada. Hoje se plantam cerca de 103.000ha em
Minas Gerais. Há quatro anos plantavam-se até 40.000ha.

A Universidade Federal de Viçosa - UFV - está dentro da área de
influência do pólo moveleiro de Ubá, que engloba oito municípios, e
participou de um estudo, cujos resultados foram publicados, sobre a
situação econômica da região, onde há 421 empresas de móveis. Só
em Ubá, a indústria de móveis representa 50% do PIB; no Município
de Rodeiro, 80% do PIB depende dessa indústria. Nos próximos anos,
a oferta de empregos e a quantidade de divisas e recursos locais 
regionais estará profundamente ameaçada, caso não se incremente a
produção de madeira.

Na verdade, este é um problema nacional e não apenas regional. O
Programa Nacional de Florestas - PNF - precisa a cada ano plantar de
450.000ha a 600.000ha e está plantando apenas 250.000ha.

A China é o país que mais refloresta, possuindo atualmente cerca de
45.000.000ha. O Brasil está longe disso. E difícil imaginar, mas o
nosso País possui área reflorestada menor que a do Japão, da índia
ou da Indonésia, apesar de toda a sua extensão territorial e das
condições favoráveis.
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lr As tabelas referente aos "Plantios para carvão vegetal e ao

Consumo por Estado" foram publicadas no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

O maior exportador de móveis é a China. Isso se deve à base
florestal que o País está criando, pois, para crescer, é preciso ter
matéria-prima. A China está crescendo até 10% ao ano e tem, hoje,
reserva cambiais de US$400.000.000.000,00, ao passo que o Brasil
tem apenas US$22.000.000.000,00.

A tabela referente aos "Maiores exportadores de móveis (em
dólares)" foi publicada no "Diário do Legislativo" em 19.10.2004.

* A tabela referente ao "índice de Desenvolvimento Humano
Municipal - IDHM e o Crescimento do IDHM de acordo com as
atividades" foi publicada no "Diário do Legislativo" em 19.10.2004.

• eucalipto.
• eucalipto é nativo da Austrália. Há 702 espécies conhecidas, e a

adaptação no Brasil foi muito boa, chegando a ter melhor
desenvolvimento até que no país de origem.

A produção de madeira para móveis é uma tendência. Para isso
seriam necessários uso e manejo diferenciados das florestas, que
deveriam ter idade superior a 15 anos. E claro que, ao utilizar-se a
madeira para a serraria, não se estará abrindo mão da madeira
destinada à produção de carvão e de celulose.

Das mais de 700 espécies de eucaliptos, 30 são plantadas
comercialmente. Há eucaliptos de jardim, que não crescem mais de
30cm, e o "Eucaliptus regnans", que atinge mais de bOm. Doze
espécies são as mais plantadas no Brasil, sendo 70% da plantação de
eucaliptos constituída por "Eucaliptus grandis", "Eucaliptus saligna",
"Eucaliptus urophilla" e "Eucaliptus citriodora".

Embora haja aqueles que são contra a plantação do eucalipto, se
fosse abolida essa madeira, se instalaria o caos. Não há outra espécie
que proporcione a mesma qualidade tecnológica e o mesmo
desenvolvimento para suprir certas necessidades de produção. No
Brasil, 7.800.000t de celulose, ou seja, 70% da produção, vêm do
eucalipto, assim como 45% de toda a lenha consumida, 70% de todo
o carvão vegetal, 100% de chapa de fibra dura, como o eucatex, além
de 30% dos painéis de aglomerado e MDF e 30% de madeira serrada.

De acordo com a posição da Universidade Federal de Viçosa, o
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eucalipto tem de ser entendido como uma cultura agrícola e
florestal. A cultura da laranja, ou seja, de cítricos, do Estado de São
Paulo e de algumas regiões de Minas Gerais, é tão ou mais danosa
do que a do eucalipto. Na cultura do algodão há uma quantidade
enorme de revolvimento do solo e o uso de herbicidas, de fungicidas e
de inceticidas, que é muito mais danoso ao solo do que qualquer
manejo florestal. Há florestas produtivas circundadas por florestas
nativas. E necessário que sejam utilizadas espécies certas e o manejo
certo, para que o meio ambiente seja respeitado, mantendo-se a
produtividade.

A tabela referente "A utilização de espécies certas e o manejo
certo de cada floresta" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

Respeitando-se as regras mínimas de convivência com a natureza,
as florestas artificiais de eucalipto de alta produtividade garantem
lucros e sobrevivência. O eucalipto não pode, indiscriminadamente,
ser considerado o vilão da natureza. O empresário florestal deve ter
discernimento e bom senso na escolha correta das espécies e na
adoção de técnicas adequadas para a plantação, para o manejo e
para a exploração.

Trechos relevantes das talas de alguns convidados
"Buscamos no Executivo apoio à produção florestal, porque ela

cessou totalmente em 1986, com o fim dos incentivos fiscais. Criou-se
grande estigma, quando se retirou do Orçamento Geral da União
qualquer rubrica para a atividade florestal. Virou pecado se dedicar a
essa atividade. Nenhum Banco ou agência governamental
financiavam o setor, que foi colocado sob a gerência do Sistema
Nacional do Meio Ambiente, porque entenderam que só causava
problemas. Lamentavelmente, essa visão ainda persiste. Há alguns
segmentos da sociedade que o entendem dessa forma. Precisamos
de políticas que incluam pequenos e médios agricultores, que foram
alijados por questões legais equivocadas do passado e por modelõs
que levaram à formação de grandes propriedades". (José Batuíra de
Assis - AMS)

"Mas é necessário, para que o IEF adquira postura de gestor da
política florestal, que seja um órgão de apoio à produção industrial, de
base florestal, e não apenas um órgão de controle, com atuação na
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área de pequenos proprietários rurais de plantio florestal." (José
Batuíra de Assis - AMS)

"Em termos de política pública, pedimos que haja a concentração
dos impostos, taxas e emolumentos em um único instrumento.
Falando em nome das empresas e pelos produtores profissionais, a
principal taxa seria o licenciamento ambiental, até porque tem uma
interface com a certificação florestal, um ato voluntário". (José Batuíra
de Assis - AMS)

"O uso do meio ambiente para fins industriais é chamado
agronegócio, sendo mais viável, lucrativo e rentável. Para quem o
agronegócio é útil? Qual modelo respeita isso? O agronegócio é um
modelo imposto pelos países ricos do Ocidente, que pretendem impor
a mentalidade de que tudo deve ser explorado visando a maiores
lucros, independentemente dos rastros deixados". (Luciano Di Santi -
CPT)

"Há também uma necessidade de aumentar a oferta do produto
florestal. A sua demanda é maior a cada dia. Não encontrando no
mercado essa disponibilidade, a sociedade forçosamente buscará
esse produto nas áreas naturais. Esta Casa sabe que isso dificulta o
processo de condução da política de preservação dos nossos
recursos". (José Medina - IEF)

"Em nível mundial, hoje há uma grande evolução na proposta de
desenvolverem-se sistemas agroflorestais e diversificados, que podem
incluir o eucalipto como uma das espécies florestais com potencial".
(Rodrigo da Mata Machado Pinto - UFMG)

"Devemos ter cuidado quando usamos o termo sustentabilidade do
ponto de vista mais amplo para não pesar o tripé social, econômico e
ambiental. As vezes pesamos muito o lado da sustentabilidade
econômica e nos esquecemos do restante, deixando a cadeira cair".
(Rodrigo da Mata Machado Pinto - UFMG)

"Estamos num mundo globalizado e não podemos continuar com a
discussão ingênua, simplória, até bucólica ( ... ), e ficar pensando
nesses problemas tipicamente paroquiais. Não podemos pensar que a
floresta de eucaliptos, assim como a cultura de laranja ou de soja, terá
a mesma sustentabil idade de uma floresta com biodiversidade. Se
implantarmos uma floresta de pau-brasil, de jacarandá, de ipê-
amarelo, de eucaliptos, teremos os mesmos problemas, o que está
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provado cientificamente. E a questão da monocultura. (...). A
discussão não deve ser sobre o eucalipto, mas sobre o modelo". (José
de Castro - UFV)

2 - Silvicultura - o estado da arte
A silvicultura moderna no Brasil foi desenvolvida, assim como a

agricultura, com base em conhecimentos externos, a partir de 1960,
quando foi instalado o primeiro curso de Engenharia Florestal do País.
Os primeiros engenheiros florestais, lado a lado com agrônomos,
técnicos e práticos, deram suporte à pesada demanda criada nessa
mesma década pelos incentivos fiscais ao florestamento e
reflorestamento instituídos pelo Governo federal e direcionados a
consumidores de matéria-prima florestal e a grandes empreendedores
que viram nessa política boa oportunidade de negócio.

Os esforços de desenvolvimento tecnológico da silvicultura
centraram-se em espécies de rápido crescimento, em destaque as
dos gêneros "Eúcaliptus" e "Pinus". Deram-se principalmente dentro
das universidades públicas e nas próprias empresas florestais
constituídas.

A ciência florestal cresceu junto com a consciência ecológica da
sociedade. Hoje, 40 anos após o marco inicial, a silvicultura atingiu
invejável nível de conhecimento sobre seu objeto de estudo e Minas
Gerais se destaca pela excelência alcançada. A Comissão recebeu
diversas contribuições sobre o estado da arte da silvicultura e, apesar
de não ter sido possível explorar todas as facetas do tema, traz para
este relatório as intervenções que considera mais importantes.

2.1 - Programas de melhoramento de eucalipto no Brasil
Texto baseado na explanação feita pelo Sr. Teotônio Francisco de

Assis, engenheiro florestal da Aracruz Florestal.
Há vários fatores que interferem na produtividade florestal: genética,

nutrientes, água, solo, tráfego de culturas, espaçamento, radiação
solar, quantidade de CO2, temperatura e precipitação. Além desses,
outros fatores bióticos, como pragas e doenças, e fatores abióticos,
como incêndios, geadas, ventos e granizos também podem interferir.
Na medida em que esses fatores são controlados e aproveitados da
melhor forma, a produtividade se aproxima o máximo do seu
potencial.

Os programas que a visam melhorar as condições genéticas

Mr-
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florestais seguem etapas bem definidas: em primeiro lugar,
introduz-se o material genético em determinada região. A partir daí,
realizam-se ciclos de seleção, recombinação e avaliação do material
introduzido. No final de cada ciclo, os materiais genéticos são
melhorados por meio da produção de sementes ou por meio de outras
técnicas, corno a clonagem, por exemplo.

O que se buscava inicialmente com as melhorias genéticas era
aumentar a quantidade de madeira produzida. Hoje, além disso,
busca-se aprimorar a qualidade do produto e o rendimento da madeira
no processo industrial. O objetivo é o aumento da produtividade, e não
mais simplesmente o do volume de madeira produzida.

Na produção de celulose, a matéria-prima florestal corresponde a
30% do custo de produção. No caso da siderurgia a carvão vegetal, o
carvão representa de 50% a 55% do custo do ferro-gusa. Já na
madeira processada, madeira para serraria, as toras representam
60% dos custos de produção de tábuas. Portanto, o aumento da
produtividade de madeira provocará a redução no custo de produção
de celulose, ferro-gusa, móveis, etc.

O grande desafio no melhoramento genético é combinar o potencial
de crescimento de certas espécies com a qualidade de suas
madeiras. Hoje, no Brasil, a produção de híbridos e interespecíficos,
ou seja, o cruzamento entre duas espécies diferentes, e o uso da
clonagem em escala comercial para o plantio florestal são a base de
todos os programas de melhoramento genético.

Foram desenvolvidas no País técnicas de polinização controlada em
que o cruzamento é feito em apenas um dia, o que tornou a produção
de híbridos mais fácil e mais rápida. Busca-se produzir o pomar dentro
de casa, ou seja, as plantas são colopadas em vasos e isoladas por
telas dentro de casas. Ao evitar a entrada de insetos nessas casas,
evita-se a polinização indesejável.

O uso de clones resistentes à seca também tem permitido o avanço
do plantio em regiões com baixa produtividade ou que não. têm
condições de produzir variedade de culturas. A clonagem é, portanto,
o método ideal para a utilização do potencial genético.

Quando começou a clonagem, no final da década de 1970, buscava-
se a brotação no campo. Na década de 80, surgiu o conceito de jardim
clonal de campo. 0 Brasil desenvolveu a tecnologia dos minijardins

rCkA
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clonais, que são sistemas hidropônicos muito eficientes, pois
produzem materiais com alta predisposição de enraizamento.

Hoje, utilizamos um sistema superintensivo. No futuro, há a
possibilidade de se produzirem milhares de plantas com técnicas de
embriogênese somática em espaços minúsculos, como mililitros de
meio de cultura. Além disso, já se trabalha na área da genômica no
melhoramento de eucaliptos, o que possibilitará novos ganhos com
mais rapidez.

O Brasil, em 2003, ultrapassou a marca histórica de mais de
1 .000.000ha de florestas clonais. Em 2004, contará com mais
238.000ha de novas florestas de qualidade.

2.2 - Manejo florestal
Texto baseado na explanação feita pelo Sr. Augusto Valência,

engenheiro florestal da CAF Santa Bárbara.
Todo manejo florestal tem como objetivo um produto final. Para isso,

é necessário um programa de melhoramento genético e técnicas de
plantio adequadas. Ao longo do ciclo, o povoamento sofre uma série
de intervenções ou manutenções visando à melhoria das espécies.

As empresas têm de se certificar e dar à sociedade o entendimento
de que estão fazendo um bom manejo florestal. O tripé economia -
sociedade - meio ambiente não é dissociável. Não se pode relegar a
um segundo plano o meio ambiente nem o aspecto social, pois são
parceiros importantes do aspecto econômico.

Há uma diferenciação de manejo para dois tipos de produtos, o
carvão vegetal e os sólidos (madeira serrada e para tratamento). No
caso da produção de carvão, são necessários três ciclos contínuos de
6 ai anos, ou seja, renova-se a floresta a cada 18 ou 21 anos. Para
produtos sólidos, serão necessários ciclos mais longos - de, no
mínimo, 15 anos -, além de desramas e desbastes, o que gera custos
mais elevados.

Obviamente, a qualidade genética é fundamental para que se
chegue ao produto desejado. Por exemplo, quanto ao carvão, são
buscadas características tais como a alta densidade, a baixa
friabilidade e a grande produtividade florestal em tonelada por hectare.
No que diz respeito à madeira serrada, busca-se média densidade,
menor tensão de crescimento ou de ruptura. Para a madeira tratada,
busca-se de média a alta produtividade, com menor índice de
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absorção de químicos, mas sem que isso prejudique o tratamento
que essa madeira deve receber.

Quando se fala em reforma florestal, em termos de manejo, isso
significa a substituição do material genético utilizado e a adequação
de espaçamentos para o produto desejado. O manejo envolve ainda
um planejamento de longo prazo, em razão dos ciclos florestais, e um
de curto prazo, para às operações de preparo profundo do solo, do
controle de ervas invasoras, da nutrição vegetal e do direcionamento
de práticas para cada tipo de produto.

* A tabela referente aos 'Tipos de manejo de acordo com o
produto" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

2.3 - Sistemas agrossilvipastoris
Texto baseado na explanação feita pelo Sr. Luciano Lage de

Magalhães, engenheiro florestal da Companhia Mineira de Metais -
CMM.

A atividade de agrossilvicultura é definida como aquela que lida com
povoamentos permanentes de aspecto florestal, biodiversificados,
manejados pelo homem de forma sustentada e intensiva, para gerar
um conjunto de produtos para fins de subsistência ou de
comercialização. Os sistemas agrossilvipastoris caracterizam-se pelo
uso integrado de áreas rurais com cultivos agrícolas, pastagem e
florestas, segundo a sua vocação ambiental.

Um dos maiores projetos de sistemas agroflorestais de que se tem
notícia, no Brasil e no mundo, vem sendo desenvolvido no Noroeste
de Minas, Município de Vazante, região com grande vocação para a
agrossilvicultura. Está consolidado há praticamente 15 anos e é
levado a cabo com indiscutível maturidade. Além disso, conta com
parcerias de universidades e outros órgãos especializados para
realização de trabalhos em melhoramento genético e plantios clonais.

Os solos da região são planos, com boa constituição física, mas
quimicamente pobres. Os períodos secos e chuvosos são bem
definidos. As secas chegam a durar seis meses no ano.

Nesse projeto, a distância entre as linhas de eucalipto foi ampliada
dos tradicionais 3x2m para 10x4m. Isso produz uma população de
plantas dez vezes menor que o antigo 4m /planta (3x1m) ou quase 7
vezes menor que o atual 6m2/planta (3x2). A população de plantas é
de 250 árvores de eucalipto por hectare.

rs
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Observou-se que árvores isoladas sofrem menos competição e,
portanto, são mais produtivas. A grande distância entre elas, porém,
seria um desperdício de área livre, o que levou à inclusão de
componente agrícola nessa área. Assim, no ano zero do plantio de
eucalipto, é introduzido o cultivo de arroz; e no primeiro ano
subseqüente à colheita do arroz - próximo a novembro, que é estação
chuvosa -, é introduzido o plantio de soja.

A adubação residual oriunda da cultura do arroz e da soja cria
condições muito favoráveis para o desenvolvimento do eucalipto.
Essas condições, invejáveis também para implantação de pastagem e
produção de carne, permitem a instalação do componente pastoril.
Num prazo de 22 meses, foram cultivados eucalipto, arroz, soja e
braquiária.

Como são produzidas árvores com diâmetro grande, devido ao
espaçamento amplo entre elas, o uso da madeira é diversificado:!o
tronco é utilizado para a serraria, a madeira roliça, para a construção
civil entre outras aplicações, e o resíduo da madeira, para a produção
de carvão para churrasco.

A desrama é feita anualmente para se obter qualidade na madeira
serrada. Aos 9 anos as árvores apresentam 35m 3 de lenha por
hectare por ano, com diâmetro médio acima de 30cm. Antes de se
adotar esse sistema de produção, a produtividade florestal no
Noroeste de Minas era de 18m 3 por hectare por ano.

Nesse espaçamento não há interferência das bordaduras, ou seja,
as árvores externas não ficam mais grossas que as do meio, os
diâmetros seguem um padrão único. Com  10 anos, elas já ocuparam
todo o espaço que lhes foi reservado, apesar da baixa população por
hectare.

O arroz e a soja também têm alta produtividade, em torno de 25
sacas ou 1.500kg por hectare por ano. Com a criação de gado, são
produzidas oito arrobas e meia de carne por hectare por ano.

No passado, pensava-se que a produtividade era diretamente
proporcional ao número de plantas por hectare. E cada vez mais
evidente que isso não é verdade.

2.4 - Manejo para o uso múltiplo da madeira
Texto baseado na explanação feita pelo Sr. Rodrigo Silva do Vale,

engenheiro florestal representante do Centro Brasileiro para
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Conservação da Natureza - CBCN - e da Sociedade Brasileira de
Agrossilvicultura.

Além do eucalipto, os principais gêneros e espécies de rápido
crescimento são o "Pinus", a "Tectona", a "Toona ciliata", a "Acácia
mangium" e a seringueira.

Os produtos da floresta podem ser classificados como madeireiros e
não-madeirêiroà.

Entre os prõdutos madeireiros, podem-se citar:
- madeira roliça: postes, moirões de cerca, dormentes para estradas

de ferro;
- madeira serrada: construção civil (escoras, vigas, colunas caibros,

ripas) e móveis;
- painéis: de madeira sólida (lâminas, compensados, aglomerados,

painéis sólidos) e reconstituídos (MDF, chapas de fibra, OSB, HDF,
etc.);

- celulose e papel;
- lenha, cavacos de madeira, carvão vegetal para produção de

energia.
Os móveis são produtos de destaque por terem alto valor agregado.

Os pólos moveleiros do Estado têm utilizado "ecodesign" na sua
produção.

São exemplos de produtos não-madeireiros:
- resinas;
- produtos de apicultura;
- sementes (eucalipto, pinheiro-do-paraná, castanha-do-pará, pequi,

entre outras);
- taninos e óleos essenciais (Citronelal, Cineol, Eucaliptal).
Existem outros valores agregados ao uso múltiplo da floresta. Entre

as vantagens do ponto de vista ambiental, destaca-se a proteção do
solo. A Universidade Federal de Viçosa está realizando trabalhos para
a proteção de nascentes, visando ao aumento da quantidade de água
disponível. Há, ainda, outros serviços prestados pelos plantios
florestais: abrigo da fauna, seqüestro de CO 2, paisagismo, quebra-
vento, sombreamento, cerca-viva, turismo e recreação.

A tabela referente a 'Extração de nutrientes por diferentes culturas"
foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Quanto ao seqüestro de carbono, pesquisas comprovam que, para

rÀ
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1 ,Og de matéria seca produzida, são retirados do ar 1,5g de CO2 e
liberados 1,lg de 02 na atmosfera.

2.5 - Crédito de carbono
Texto baseado na explanação feita pelo Sr. Fábio Nogueira de

Avelar Marques, da Plantar Florestal.
A partir da revolução industrial, houve um aquecimento paulatino do

planeta, devido às emissões dos gases do efeito estufa. Os principais
são o CO2, o metano e o óxido nitroso. Em concentração excessiva na
atmosfera terrestre, não permitem que a radiação solar refletida pela
terra escape. Se não houvesse concentração alguma desses gases, a
Terra seria um planeta gelado, mas as atividades antropogênicas e a
interferência humana desequilibraram a composição natural da
atmosfera. Como essa concentração aumentou, o aquecimento da
atmosfera tornou-se um problema mundial, afetando não somente
determinados setores econômicos, mas também cada indivíduo,
independentemente de sua localização no planeta.

As discussões sobre mudanças climáticas começaram na década de
70 e foram aprofundadas na ECO 92. Foi elaborada a Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que
determinou a necessidade de redução e estabilização dos gases do
efeito estufa.

O Protocolo de Kyoto, firmado em 1997, com força de tratado
internacional, determinou a necessidade de redução, em relação aos
níveis de 1990, de 5% das emissões de efeito estufa pelos países
industrializados. Isso deve ocorrer no período compreendido entre
2008 e 2012, denominado primeiro período de comprometimento.
Os 189 países signatários adotaram o princípio das

responsabilidades comuns, mas diferenciadas, para facilitar o
cumprimento de metas globais. Para os países em desenvolvimento
que não têm metas de redução de emissões, foram criados três
mecanismos de flexibilização. Um deles é o Mecanismo de
Desenvolvim ento Limpo - MDL -, que permite ao indivíduo ou
organização abater suas metas de redução se investir em um projeto
que gere desenvolvimento sustentável e redução de emissões em um
país em desenvolvimento.

Para que o Protocolo entre em vigor, definitivamente e com força de
lei, a soma das emissões dos países signatários deve representar, no
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mínimo, 55% das emissões dos países industrializados. O
Protocolo foi assinado e ratificado por 122 países, o que representa
44% das emissões de gás de efeito estufa dos países industrializados.
A Rússia é responsável por 17% das emissões, se ela ratificar o
Protocolo, o limite mínimo terá sido atingido. Os Estados Unidos da
América - EUA - alegam que não ratificarão o Protocolo, alegando que
isso prejudicaria a economia norte-americana. Essa posição também
foi adotada pela Austrália. O grande fiel da balança, portanto, é a
Rússia.

Há dois tipos de créditos de carbono: permanentes e temporários.
Os créditos permanentes são os decorrentes de projetos que, pelo
aproveitamento eficiente de energia e melhoria dos processos
industriais, reduzem as emissões de usinas. Entre esses projetos
estão a troca de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ou
a queima de gases em decomposição, que tem sido muito aplicada no
setor de aterro sanitário. Uma vez evitada a emissão por meio dessas
ações, o benefício é permanente.

Os créditos temporários estão condicionados à existência da floresta
nativa ou de plantações de árvores. E o chamado seqüestro ou
remoção de CO 2 por meio de reflorestamento ou florestamento, que
criam estoque de carbono só enquanto a floresta existir. Esse crédito
não pode ter o mesmo "status" de um crédito permanente e só pode
ser abatido na proporção de 1% para os países que o utilizarem.

A silvicultura gera biomassa, que é uma fonte de energia renovável
para diversos usos. Outra possibilidade para essa atividade é a
recuperação de áreas degradadas. Porém, a floresta, por si só, não
gera crédito de carbono. Para que isso ocorra, é necessário provar
que aquele estoque de carbono só existirá se o projeto for
implementado.

Um fato importante é que estão sendo definidas as regras para os
projetos florestais de pequena escala. Essas regras não serão tão
rígidas, justamente para permitir que os créditos sejam aproveitados
em uma escala menor e para estimular a parceria entre diversos
empreendimentos, comunidades locais, ONGs, etc.

O projeto da Plantar, concebido em 1998 e aprovado pelo Fundo do
Protótipo de Carbono do Banco Mundial, tem como objetivo produzir
ferro-gusa com utilização de energia renovável proveniente da
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biomassa cultivada. O atual cenário, de déficit de plantios e
demanda crescente, sugere a substituição progressiva da produção
de gusa a carvão mineral pela produção a carvão vegetal, uma
tecnologia genuinamente brasileira.

Para que a siderúrgica seja auto-suficiente de forma contínua e
sustentável, o projeto prevê o cultivo de florestas próprias da Plantar.
Atingida essa meta, será mantida a produção de ferro-gusa a carvão
vegetal.

O projeto foi estruturado com quatro componentes. O primeiro é a
criação de estoque de CO 2 nos plantios florestais. O segundo é a
mitigação de metano na produção de carvão vegetal. O terceiro e
principal componente é a produção de ferro-gusa a carvão vegetal. O
quarto é a recuperação de uma área de cerrado. Lá, o estoque de
carbono estará condicionado ás regras de permanência.

Trechos relevantes das falas dos convidados:
"A clonagem é uma cópia fiel do ser original. Sob o ponto de vista

genético, ela melhora a composição genética da floresta plantada por
permitir que seres mais produtivos e de melhor qualidade sejam
multiplicados por clonagem e tragam os benefícios provenientes dela".
(Teotônio Francisco de Assis - Aracruz)

"O salto de produtividade não se concentra nas empresas A, B ou C,
mas permeia todas elas, exatamente porque o setor é
tecnologicamente bem estruturado com institutos de pesquisa e
grupos de trabalhos. Essa vantagem garante a manutenção
tecnológica de forma permanente e crescente". (Augusto Valência -
CAF Santa Bárbara)

"Um dos componentes do projeto da Plantar é a recuperação de
uma área de cerrado, atualmente composta por pasto, por meio de
uma série de medidas. ( ... ) Estamos procurando aperfeiçoar essa
experiência. Há uma série de dificuldades técnicas, mas é uma
possibilidade a ser explorada pelos setores brasileiros". (Fábio Avelar
- Plantar Florestal)

"Esse programa de consórcio de plantas é extremamente aplicável.
E desejo da área social da nossa empresa multiplicá-lo por meio de
fomentos florestais e proporcionar oportunidade para os pequenos,
médios e grandes produtores". (Luciano Lage- CMM)

"Se houver tecnologia para que esse produtor possa permanecer em
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sua propriedade e sobreviver, não ocorrerá esse inchamento nas
periferias. O processo da sustentabilidade vem ao encontro desses
pontos( ..). Outras espécies florestais precisam se colocadas nesse
'ranking' de pesquisa". (Antônio Bartolomeu do Vale - UFV)

3 - Cadeias produtivas de base florestal
3.1 - A siderurgia a carvão vegetal
Os estoques de minérios ricos em ferro e outros metais são riquezas

naturais que historicamente movem a economia do Estado. A
transformação desses minérios em metais é a função básica da
siderurgia e agrega muito valor a eles.

A siderurgia a carvão vegetal surgiu pela falta de reservas de carvão
mineral. No passado, a cobertura florestal nativa, abundante em todo
o território, forneceu a energia e o redutor, principalmente para o ferro.
Os plantios florestais surgiram para dar sustentabilidade a essa
atividade, e seu volume é determinado por políticas públicas de
incentivo que levam o empresariado a realizá-la.

Segundo o Sr. Luiz Eduardo Furiati Lopes, representante do
SINDIFER, a siderurgia a carvão vegetal é um modelo tipicamente
mineiro. Essa indústria nasceu, cresceu e desenvolveu-se
tecnologicamente em Minas Gerais. O mini alto-forno e o grande alto-
forno alimentados a carvão vegetal são típicos do nosso Estado. A
siderurgia a carvão vegetal funciona com uma energia renovável,
proveniente principalmente dos plantios de eucalipto, base de sua
sustentação. Inclui-se aí também o setor de ferros-liga.

O ferro-gusa, produto primário do setor, entra na composição dos
tubos de aço que a Mannesmann faz e em 50% do aço inox da
ACESITA. Minas não pode prescindir dessa indústria, mas é
importante discutir a forma correta de operacionizá-la. O processo
siderúrgico, como um todo, causa impacto no meio ambiente, mas o
setor vem investindo no controle ambiental, e a indústria de ferro-gusa
atual é bastante diferente em relação à de quatro ou cinco anos atrás.

Minas Gerais é responsável por 60% da produção nacional de ferro-.
gusa. Hoje são 52 indústrias com a capacidade de 6.500.000
toneladas. Elas produziram, no ano passado, 5.200.000 toneladas.
Normalmente, 50% da produção são exportados. Do que fica, cerca
de 700 ou 800 mil toneladas vão para a indústria de fundição e para a
de produção de autopeças, máquinas e equipamentos agrícolas,
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instaladas no Brasil, principalmente na região de São Paulo. São
vendidas 2 milhões de toneladas para as indústrias de aço.

Nos últimos dois anos, as indústrias mineiras investiram
R$130.000.000,00 na implantação de novos padrões de controle
ambiental. E necessário definir claramente uma política de plantio
para garantir a auto-sustentabilidade, pois, apenas para o setor de
ferro-gusa, devem-se plántar 75 mil hectares por ano. Essa meta não
está sendo cumprida.

O setor faturou US$76.000.000,00 em 2003, US$360.000.000,00
apenas com exportações; é responsável pela geração de 15 mil
empregos diretós e 50 mil indiretos; recolheu cerca de
R$460.000.000,00 em impostos federais e estaduais, dos quais
R$180.000.000,00 de ICMS e R$235.000.000,00 de contribuições
sociais.

Segundo o Sr. Adelmo J. Melgaço, da Associação Brasileira dos
Produtores de Ferro-Ligas e de Silício Metálico - ABRAFE -, não se
faz aço sem esses dois produtos. O ferro-liga dá as características ao
aço. O Brasil é hoje o 8 0 produtor mundial do ferro-liga, e a metade da
produção brasileira ocorre em Minas Gerais. A produção é calcada,
sem exceção, em carvão vegetal como redutor, não como energético.

Minas Gerais produziu, no ano passado, 525 mil toneladas e
exportou US$400.000.000,00. Todo o mercado nacional foi abastecido
por um grupo de dez empresas mineiras localizadas principalmente
em áreas da SUDENE. O setor é auto-suficiente na produção de
carvão.

Segundo o Sr. Guilherme Dias de Freitas, da V&M Florestal, o Brasil
tem urna posição de destaque no mundo, pois é hoje o 8 0 produtor de
aço. "E uma posição bem relevante: 50% da América Latina e 3% do
mundial" (Túlio Raad - V&M Florestal). Em 2003, a produção brasileira
foi de 31 milhões de toneladas de aço; em 2001 e 2002, cresceu em
torno de 10% ao ano, o que foi um grande ganho na produção mundial
de aço.

- Os gráficos referentes ao "Consumo Per Capita de Produtos de
Aço"; "Produtores Mundiais de Aço" e "Exportação Líquida, de Aço"
foram publicados no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

3.1.1 - Gestão ambiental na siderurgia
Texto baseado na exposição do Sr. Guilherme Dias de Freitas, da
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Vai lourec-Mannesmann.
As empresas do setor siderúrgico a carvão vegetal têm uma

preocupação direta com a gestão ambiental em suas áreas de
produção florestal. Caracterizadas por extensas porções territoriais,
essas áreas preservam entre 30% e 50% da cobertura nativa.
Algumas empresas mantêm programas, com a participação de
universidades, de monitoramento de fauna, garantindo condições
adequadas de conservação.

Quando se utiliza o carvão vegetal de florestas, não há emissão de
CO2 para a atmosfera, mas liberação de oxigênio. Também não há
emissão de enxofre na redução de minério de ferro, sério problema
ambiental quando se utiliza o carvão mineral.

* A gravura demonstrando a "Utilização do carvão vegetal e do
carvão mineral" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Na siderurgia a carvão mineral, são emitidas quase 2 toneladas de
CO2 para a atmosfera, para cada tonelada de aço produzida. Em
termos ambientais, é drástica a diferença quando se faz a opção pelo
carvão vegetal ou pelo mineral.

Segundo o Sr. José Batuíra de Assis da AMS, nos últimos 40 anos,
o setor siderúrgico avançou em três aspectos da cadeia produtiva: a
produtividade florestal, a conversão da lenha em carvão e.o consumo
de carvão vegetal por tonelada de gusa. Todos esses aspectos
implicam ganhos ambientais.

A tabela referente aos "Ganhos Obtidos pelo Setor Siderúrgico a
Carvão Vegetal"	foi publicada no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

3.1.2 - A carbonização e seus subprodutos
Texto baseado na exposição do Sr. Túlio Jardim Raad, da Vallourec-

Mannesmann, e da Sra. Maria Emilia de Rezende, proprietária da
Biocarbo.

A produção anual de carvão vegetal é de 7.500.000t, a qual supre
apenas 28% da demanda do termorredutor para a produção de ferro-
gusa no País. Apenas 30% do nosso aço é produzido com uso de
carvão vegetal. Minas Gerais é o Estado que mais produz carvão
vegetal, com 61% da produção nacional e com a melhor tecnologia
para fazê-lo.

Quando qualquer biomassa, por exemplo madeira, é aquecida com
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a presença de oxigênio, produz-se a combustão, e a biomassa
funciona como energético. A biomassa é largamente utilizada como
energia no Brasil, em especial em Minas Gerais. No Estado, a
biomassa é responsável por 28% da matriz energética, segundo! a
CEMIG. O quadro a seguir apresenta alguns produtos da silvicultura
utilizados como energéticos.

A tabela referente referente aos "Produtos Energéticos Derivados
da Silvicultura / Preços Atuais" foi publicada no "Diário do Legislativo"
de 19.10.2004.

O que é o carvão vegetal? Quando se tem madeira aquecida na
ausência de oxigênio, ela é transformada em carvão vegetal. O
carbono, que corresponde a 50% da massa da madeira, é
concentrado no carvão vegetal. Metade da madeira é formada de
carbono. E muito importante investir para instrumentalizar melhor os
fornos de carbonização. Fornos mais equipados permitem visualizar o
que ocorre em seu interior e conseqüentemente atuar no processo de
conversão de madeira em carvão. Dessa forma, é possível aproveitar
melhor a matéria-prima. Na V&M, 100% da produção, hoje, são
monitorados por instrumentos.

A maior parte da fumaça, hoje, é jogada na atmosfera e essa deve
ser uma enorme preocupação ambiental. Da fumaça podem ser
extraídos o alcatrão e o ácido pirolenhoso, que agregam valor ao
carvão vegetal.

O alcatrão vegetal é um combustível, como o petróleo. Pode ser
utilizado em termelétricas ou para secar e aquecer a madeira,
melhorando a produtividade do processo de carbonização.

São produtos advindos do alcatrão vegetal: materiais poliméricos,
que podem substituir o plástico; adesivos fenólicos, que substituem a
cola; pavimentação asfáltica e impermeabilização de camada
asfáltica.

Na produção de uma tonelada de carvão obtém-se uma tonelada de
licor pirolenhoso. O alcatrão vegetal, separado, daria 300t por
tonelada de carvão. Uma quantidade de 5.000.000t de ferro-gusa,
portanto, poderia gerar alcatrão equivalente a 800.000t de petróleo.

Do ácido pirolenhoso, que é a fase mais aquosa da recuperação do
alcatrão, obtém-se outra série de derivados, como fertilizantés,
produtos para plásticos, asfalto, perfumes e óleos extraídos do
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alcatrão aplicados na produção de alimentos com sabor defumado.
Alguns desses derivados são exportados para os Estados Unidos.

Trechos relevantes das falas de alguns convidados
Por ter a base instalada, a siderurgia a carvão vegetal (...) talvez

seja o maior exemplo de sustentabilidade no Planeta. Só não pode ser
malfeita (Maria Emília de Rezende - Biocarbo).

Fizemos, na área florestal, o que a agricultura sempre fez. Por essa
ótica, não admito que tenhamos errado, absolutamente. Fizemos o
que de melhor podia ser feito naquele momento histórico, porque não
havia outra tecnologia. E importante olhar para frente, e não ficarmos
nos deitando na culpa (José Batuíra de Assis - AMS).

Tenho certa dúvida sobre o zoneamento agroecológico de Minas.
Será que considerou fatores mais amplos do ponto de vista da
sustentabilidade social e outros indicadores importantes, na época em
que foi feito? (Rodrigo Pinto Mata Machado - ICB - UFMG).

A certificação florestal tem uma aproximação muito grande com a
agricultura ecológica (Guilherme Dias de Freitas - V&M Florestal).

Do ponto de vista do desenvolvimento do Estado, o eucalipto passa
a ser fundamental para se pensar no final da cadeia. ( ... ) O
desenvolvimento daquelas regiões mais pobres de Minas certamente
passará por essa cultura (Márcio Moreira - INDI).

3.2 - A celulose e o papel
"- O gráfico referente ao "Mercado Mundial de Papel e Cartão" foi

publicado no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.
3.2.1 - O mercado mundial de celulose e papel
Texto baseado na exposição do Sr. Túlio Cezar Gomes, colaborador

da CENIBRA.
O Brasil ocupa a 1? posição mundial na produção de papel e

cartão, chegando a 7.700.000t por ano. Com os investimentos e
planos de expansão previstos pelo setor, o País poderá ser elevado à
sexta posição.

O consumo "per capita" de papel e cartão é um indicador do nível de
desenvolvimento de uma sociedade, que se reflete nos gastos com
educação e higiene. O consumo da América Latina está bem abaixo
do padrão considerado ideal, que é de 200kg por habitante p9r ano,
embora tenha crescido 17% nos últimos 12 anos. Na Asia, o
crescimento foi de 110% no mesmo período; a China, isoladamente,



482
cresceu 154%.

1r A tabela referente ao 'Consumo per capita de papel e cartão" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Quanto à produção de celulose, matéria-prima para a produção de
papel e cartão, o Brasil ocupa a 7 colocação no "ranking" mundial. Os
EUA são o maior produtor mundial, e o Brasil, com os planos de
investimento existentes, pode chegar. à 41 colocação nos próximos
dez anos; ultrapassando a Finlândia, a Suécia e o Japão.

O crescimento da produção de celulose na Europa entre os anos
1980 e 2002 foi insignificante em virtude de condições adversas, entre
elas disponibilidade de terra e clima. Na América do Norte, o
crescimento foi grande, de 65.000.000t para 79.000.000t por ano,
embora percentualmente não seja significativo. Na Oceania e na
África, o crescimento foi pequeno. Na América Latina, em 22 anos, a
produção dobrou: saltou de 5.700.000t para 12.000.000t por ano; mas
em números absolutos ainda se produz pouco. A Ásia saltou de
16.000.0001: para 38.000.000t por ano.

Hoje, no mundo, cerca de 49.000.000t de celulose por ano são
transacionadas. O Brasil responde por 10% desse montante, o que
significa uma expressiva participação no mercado mundial. O Brasil, a
Africa do Sul, o Chile e a Indonésia são os países de maior potencial
nesse mercado. A participação da CENIBRA no mercado mundial é de
2%. No segmento de produção de celulose, o Brasil é extremamente
competitivo. Cerca de 95% das receitas das empresas são gerados no
exterior e cerca de 80% dos gastos ocorrem no Brasil.

- O gráfico referente aos "Maiores produtores de celulose" foi
publicado no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

A CENIBRA, que possui a única fabrica de celulose de Minas
Gerais, começou a produzir no final de 1977. Em 1995 expandiu suas
atividades e instalou uma segunda linha de produção. Em 2003 a
produção, que vem crescendo em virtude de melhorias no processo,
atingiu o patamar de 860.000t. Neste ano, a previsão de vendas é de
914.000t. Em 2005, deve-se aproximar de 1.000.000t. Existem planos
de investimentos previstos para duplicar essa produção nos próximos
anos.

Para a duplicação, um estudo preliminar indica que a CENIBRA
demandaria aproximadamente mais 50.000ha, além dos 126.000ha
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que já possui. Como se vê, a área necessária é menos da metade
da já existente. Isso se deve ao crescimento da produtividade do
eucalipto, obtido a partir do desenvolvimento da tecnologia
silvicultural. Há ainda a previsão de que o fomento florestal, que hoje
responde por 10% do fornecimento de madeira, passaria a responder
por 20%.

O fomento florestal da CENIBRA, que é feito em convênio com o
IEF, é uma parceria desta com os produtores rurais com propriedades
localizadas nas regiões de influência da empresa. Eles recebem
mudas, insumos, assistência técnica e, conforme o contrato,
financiamento; em troca se comprometem a fornecer a madeira dentro
das condições do contrato firmado. O critério básico para a assinatura
do contrato de parceria é a identificação e a formalização das áreas
de preservação permanente e de reserva legal. Além disso, 2% do
total de mudas que a empresa fornece são de essências nativas,
pioneiras da área, e o fazendeiro deve obrigatoriamente fazer o
enriquecimento da reserva legal com essas mudas. Não mais do que
20% a 30% da área da propriedade é utilizada para o plantio de
eucalipto. Dos fazendeiros fomentados pela CENIBRA, 77% residem
na propriedade.

Hoje, o mercado mundial exige uma atenção muito grande para a
questão ambiental. A certificação 150 14.000 é uma condição "sine
qua non" para se vender celulose.

A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico é o grande diferencial
do Brasil nesse mercado e se soma às condições climáticas,
ambientais e territoriais.

Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Celulose e
Papel - ABRACELPA - e pela Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel - ABTCP -, o setor de celulose e papel no Brasil:

- gera 63.000 empregos próprios e 9.000 terceirizados; arrecada
R$20.600.000.000,00 de faturamento; responde por
US$2.300.000.000,00 no saldo da balança comercial; gera R$
1.600.000.000,00 de faturamento em Minas Gerais; produz 371.532t
de papel e 914.000t de celulose em Minas Gerais; possui 220
empresas, localizadas em 450 Municípios de 16 Estados. Em Minas
Gerais, possui 19 empresas; paga R$1.700.000.000,00 de impostos
diretos; planta 1 .500.000ha de florestas, em 394 municípios de 11
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Estados; possui 1 .500.000ha de florestas nativas preservadas;
recicla 3.000.000t de papel anualmente; utiliza exclusivamente
madeira de florestas plantadas de "Pinus" e "Eucaliptus"; tem previsão
de US$14.400.000.000,00 em investimentos previstos para 2003-
2010; tem previsão de saldo adicional de U$30.000.000.000,00 na
balança comercial brasileira; tem previsão de R$7.000.000.000,00 de
impostos adicionais e mais 60 mil empregos diretos.

3.2.2 - O setor de papel em Minas Gerais
Texto baseado na exposição do Sr. Antônio Eduardo Baggio,

Presidente do SINPAPEL.
O mercado de papel se divide em dois: o de papéis para impressão

gráfica e escrita, que normalmente são produzidos com celulose de
fibra curta, oriunda, quase sempre, do eucalipto; e o de papéis para
embalagens, utilizados em caixas de papelão, sacos e outros itens,
normalmente produzidos com fibras longas, oriundas de "Pinus
elliotis". O Estado de Minas Gerais não é um plantador de "Pinus
elliotis". A maior parte das florestas para a conversão de celulose
compõe-se de eucalipto; no entanto, apesar de não produzir celulose
de fibra longa, Minas Gerais é um importante produtor de papel para
embalagens, por meio de reciclagem. Aqui se produzem quase 15%
de todo o papel reciclado no Brasil. E essa matéria-prima reciclada
serve de base às indústrias que aqui estão, principalmente às
indústrias convertedoras de papelão ondulado.

Hoje, 4 das 19 fábricas de papel de Minas Gerais produzem papel
sanitário, toalhas de papel e papel higiênico. Uma delas, a Santa
Terezinha, em Governador Valadares, detém praticamente 6% da
produção nacional de papel higiênico. As outras 15 empresas
produzem papéis variados, notadamerite papéis para embalagem de
papelão ondulado.

Em 2001, segundo o INDI, o Estado produziu 350.000t de papel, das
quais 155.000t foram convertidas internamente em papelão ondulado;
150.000t vendidas a outros Estados, em permuta com papéis de
melhor qualidade, como o papel "kraft"; e 45.000t convertidas em
papel sanitário. Essa produção gerou nesse ano um faturamento de
cerca de R$450.000.000,00.

A utilização da capacidade instalada dessas indústrias em Minas
Gerais está hoje em torno de 92%. E desejo dos transformadores e
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dos fabricantes de papel que o Estado atraia, futuramente,
investimentos florestais e industriais para suprir as empresas locais de
celulose de fibra longa, matéria-prima nobre para o setor de
embalagem.

3.2.3 - Celulose em Minas Gerais: aspectos socioambientais
Texto baseado nas exposições dos Srs. Germano Aguiar Vieira e

Robinson Félix colaboradores da CENIBRA
Entre os anos de 1950 e 2000, a população humana do planeta

passou de 2.500.000.000 de pessoas para 6.200.000.000. Até 2025, a
Terra deverá comportar 8 bilhões de pessoas. No Brasil, a situação é
similar, em 1950, havia 51 milhões de brasileiros, e, em 2000, já eram
quase 170 milhões.

O aumento da população implica aumento de consumo de madeira.
Comparando a produção de madeira da floresta nativa, 1m 3 a 3m3 por
hectare por ano, com a de plantio florestal no Brasil, 10m 3 a 40m 3 por
hectare por ano, verifica-se que a solução para atender à demanda de
madeira não cabe à floresta nativa. Para preservá-la, é obrigatória a
utilização de florestas plantadas de alta produtividade; a produção,
porém, deve estar em harmonia com as questões sociais e com o
equilíbrio ambiental. Na bacia do rio Doce, onde atua a CENIBRA, o
manejo tradicional ainda se faz com o uso. do fogo e a principal
ocupação do solo são as pastagens, o que causa um dano muito
grande ao meio ambiente. Essa situação é grave, pois, além de
provocar o assoreamento do rio Doce, põe em risco a sustentabil idade
da produção. O plantio de florestas praticado pela empresa protege de
forma mais adequada o solo do que a pastagem e garante a
manutenção de grandes áreas de reserva.

* A tabela referente aos "Locais estudados / índice de Diversidade
Shannon Weaver" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

A CENIBRA tem uma área cultivada de 126.000ha e quase
90.000ha de reserva de Mata Atlântica, distribuídas no entorno do
Parque Estadual do Rio Doce, que tem área total de 35.000ha. A
reserva e as áreas de preservação permanente guardadas pela
empresa florestal são de altíssima qualidade, o que é comprovado por
levantamentos realizados pela UFV, adotando o mundialmente aceito
índice de diversidade Shannon Weaver.
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Segundo o Prof. MilIor Godoy da UNILESTE, 80% das terras do

vale do rio Doce são pastagens. Apenas 5% do solo tem cobertura
florestal, que está fragmentada. A qualidade da água de lagos e
córregos usada nos plantios da CENIBRA é a mesma da água de
córregos e lagos das áreas de reserva. Nas pastagens encontram-se
as águas de pior qualidade, com mais sólidos em suspensão, mais
colitormes fecais, baixos níveis de oxigênio e maior salinidade, devido
ao manejo inadequado dessas áreas.

O Prof. MilIor afirma ainda que, em um relevo tão acidentado como o
do médio rio Doce, a ocupação florestal é a melhor opção para
conservar a qualidade e a quantidade das águas, pois seus efeitos
são contínuos, desde que o manejo florestal respeite os ecossistemas
ciliares.

Em 2003, o programa de produção da CENIBRA gerou um emprego
a cada 12ha (1:12). Na média dos anos anteriores foi gerado um
emprego a cada 20ha ocupados (1:20). Como quase toda a sua
produção é exportada, a empresa traz para o Brasil dinheiro de outros
países. Em 2003 ficaram R$856.000.000,00 em nosso País, dos quais
45% em Minas Gerais.

- O quadro referente "As ações e os programas socioambientais
em curso na CENIBRA" foi publicado no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

No processo de produção, destaca-se o ciclo de recuperação
apresentado na figura a seguir. Esse ciclo é importante sob o aspecto
ambiental, porque todo licor preto gerado é recuperado, com eficiência
superior a 95%. Esse resíduo é utilizado como energético numa
termelétrica e produz 65% de toda a energia elétrica gerada
internamente.

Além do licor, o resíduo de material lenhoso também é aproveitado
na geração de energia e participa com 20% da energia gerada, o qual,
somado com o licor, representa 85%. A CENIBRA é auto-suficiente na
geração de energia elétrica.

A figura referente ao "Ciclo de Recuperação" foi publicada no
"Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Quanto aos efluentes industrial e institucional, a totalidade da
produção é tratada pelo sistema de lodo biológico, em que toda a
matéria orgânica é convertida com o uso de bactérias. Os limites

rs



487

mínimos de tratamento e eficiência são estabelecidos pelo
CORAM, e as medições são mensalmente encaminhadas para a
FEAM. O lodo gerado é utilizado nas florestas como condicionador de
solo.

Em resumo, do resíduo gerado, 94% são reciclados, sendo 56,9%
utilizados em compostagem, 41,5% como combustível, e apenas 1,6%
vai para um aterro industrial.

* A figura referente ao "Processo de fabricação da celulose" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.
O ciclo de recuperação e o tratamento de efluentes permitem uma
significativa redução no consumo de água da indústria. Em 1977,
eram utilizados 681 m3 de água por tonelada de celulose produzida.
Em 2003, esse volume foi reduzido para 52m 3 por tonelada. Em 2004,
o consumo médio está em 51 m3/t.

Também derivado do processo de produção, o odor característico
numa fábrica de celulose é controlado com a ajuda da comunidade.
Mesmo com os valores abaixo da média mundial, foi criada uma rede
de percepção de odor, com 26 participantes das comunidades que a
CENIBRA atinge em um raio de 42km.

3.2.4 - Outras empresas do setor de celulose em Minas Gerais
Apesar de o território mineiro só contar com uma área industrial para

produção de celulose, outras empresas de vulto atuam no Estado na
produção de madeira. São exemplos:

International Paper
Parte de um conglomerado internacional, a empresa possui

instalações industriais na região de Mogi das Cruzes e Campinas, no
Estado de São Paulo, próximo à divisa com Minas Gerais. Sob o raio
de influência das fábricas, o programa de fomento florestal estimula a
produção de madeira em propriedades rurais de municípios mineiros.
Essa forma de produção supre 10% da demanda das fábricas
paulistas e admite tendência de crescimento dessa percentagem para
30%.

Suzano Bahia Sul
Com 100% de capital nacional, essa empresa completa 80 anos em

2004, e atua nos Estados de São Paulo, Minas, da Bahia e do
Maranhão. O principal produto é o papel "report'. Em Minas Gerais,
desde 1972 a empresa possui 50.767ha de área bruta e 19.000ha de
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área plantada no vale do Jequitinhonha. Atualmente, a madeira é
vendida para indústrias siderúrgicas. A Suzano Bahia Sul tem a
intenção de ampliar, em 7.000ha ou 8.000ha, a base florestal no
Estado, por isso, em parceria com o Governo, investe em vários
projetos como o da construção de uma usina hidrelétrica. O programa
de fomento florestal produz aproximadamente 20% do abastecimento
fabril e atinge um município de Minas. Nesse programa, a companhia
financia 100% da produção, e, na época da colheita, o produtor paga
sem juros, em volume de madeira.

Aracruz Celulose
Tem instalações industriais no Espírito Santo e em Guaíba, no Rio

Grande do Sul. No território mineiro, nos Municípios de Carlos Chagas
e Nanuque, possui plantios da ordem de 4.800ha e áreas adquiridas
com potencial para dobrar essa área plantada. Além disso, mantém
um programa de fomento florestal voltado para a produção de madeira
para sua fábrica capixaba em praticamente todos os municípios
limítrofes com o Espírito Santo, desde Governador Valadares até
Carlos Chagas e Nanuque.

Trechos relevantes das falas dos convidados
Solicitamos aos Srs. Deputados uma ação relativa à legislação

tributária. Para produtos da madeira, todos os Estados limítrofes a
Minas Gerais praticam uma alíquota de 12%, praticando um deles 7/o
e outro 3%. A alíquota mineira é de 18% ( ... ) Temos importado muita
madeira e produtos florestais de outros Estados, muitas vezes
incentivados por um ICMS diferenciado (José Batuíra de Assis - AMS).

O ideal seria criarmos um mercado florestal a partir do produtor.
Para isso, precisamos criar, nas empresas, confiança no suprimento
(José Batuíra de Assis - AMS).

O eucalipto é a árvore mais estudada no mundo. O Brasil detém a
melhor tecnologia de silvicultura do mundo e tem alcançado sucesso
na produtividade florestal, ou seja, cada vez mais necessitaremos de
uma quantidade menor de área (Germano Aguiar Vieira - CENIBRA).

Em todas as empresas há a preocupação de se ampliar a base
florestal, com a participação do fomentado no processo. O Brasil
adotou uma política de crescimento com inserção social, o que é uma
preocupação de todos (Danilo Silveira Chausson - Suzano Bahia Sul).

Firmamos convênio também com a Aracruz, promovendo um
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trabalho nas regiões do Jequitinhonha e do Mucuri, e, seguindo os
mesmos modos e processos de ocupação adequados naquelas áreas,
sem concorrência com outras atividades ( ... ), há a possibilidade de
gerar emprego e renda na região (Geraldo Fausto da Silva - IEF).

Na Finlândia, 400 mil fazendeiros florestais abastecem as fábricas.
Esse processo já deu certo fora e tende a dar certo aqui também
(Germano Aguiar Vieka - Aracruz Celulose).

Podemos, no entanto, afirmar que, no Mucuri, no Jequitinhonha e
sobretudo no vale do rio Doce, os reflorestamentos estão, pelo
contrário, corrigindo a ocupação e o desmatamento desordenados e o
uso indiscriminado de fogo nos coloniões (Geraldo Fausto da Silva -
IEF).

A bacia do rio Doce - onde, há mais de meio século, a atividade da
silvicultura em Minas Gerais teve início - tem apenas 3% de suas
terras ocupadas com plantação de eucalipto. As imagens de satélites
mostraram que as áreas mais protegidas da bacia são exatamente as
que estão cultivadas com eucalipto (José Geraldo Rivelli Magalhães -
CENIBRA).

Sabemos que o consumo da madeira "in natura" é muito mais fácil
de controlar. Há alguma abertura já concedida para esse setor pelo
IEF. Se existe alguma dificuldade, gostaria de lembrar que o IEF está
aberto ao diálogo (Geraldo Fausto da Silva - IEF).

3.3 - Produtos sólidos
3.3.1 - O setor moveleiro
Minas Gerais tem uma participação pequena, de cerca de 2%, nas

exportações de móveis do Brasil. A taxa de expansão da participação
do Brasil no mercado externo é superior a 20% ao ano. As
exportações de móveis atingiram US$500.000.000,00 em 2002 e
US$1.000.000.000,00 em 2003. O Ministério de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio projeta um faturamento com exportações de
US$2.400.000.000,00 para o setor em 2005.

O Estado conta hoje com 5 mil empresas de móveis, entre pequenas
marcenarias e grandes indústrias, que geram um número expressivo
de empregos; porém, segundo o Sr. Marcos Vinícius da Silva Lima,
Presidente do SINDMOV, a situação do setor não é boa. As empresas
estão em grande dificuldade, devido às questões ambientais, de
financiamento e até mesmo de demanda.
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Outra dificuldade relatada é o aumento constante dos preços dos

painéis de madeira, que o representante do SINDMOV considera
exagerada. Esse material é mais utilizado que a madeira maciça pelas
fábricas de móveis. O aumento do valor das chapas de MDF e
aglomerado, segundo ele, deve-se à exportação do produto, o que
diminui o fornecimento para o mercado interno e eleva o preço. Esse
processo tem encarecidó os móveis para o consumidor brasileiro.

A maior parte das fábricas de painéis de madeira se encontra nos
Estados de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Minas
Gerais, apesar ter a maior área plantada .com eucalipto do País,
possui somente uma fábrica de painéis: a Satipel. Hoje,
aproximadamente, 80% da matéria-prima utilizada pelo setor
moveleiro é fornecida por outros Estados. No último ano, três novas
fábricas de painéis se instalaram no sul do País, onde se situam,
também, as maiores empresas de móveis e um grande maciço de
p ín us.

Quanto ao licenciamento ambiental, ainda nas palavras do
representante do SINDMOV, os órgãos do Estado têm sido muito
rigorosos com as empresas, que não estão preparadas para isso. O
custo de uma licença ambiental, somados os serviços de consultoria,
as adequações das instalações e as taxas, é de cerca de
R$20.000,00, o que é limitante para as pequenas e as
microempresas, pois o licenciamento ambiental é quesito para a
obtenção de financiamento, mesmo que de pequenos valores.

No âmbito do poder público, o Governador do Estado tomou a
iniciativa de chamar a si o controle de 31 projetos, chamados
estruturadores. Um desses projetos se relaciona com a movelaria,
pois o setor se encaixa no conceito dos Arranjos Produtivos Locais -
APL - e se desenvolve em todas as regiões de Minas.	 II

Há, no Estado, cinco APLs de movelaria de alto impacto social.
O primeiro se situa no Triângulo, com duas âncoras: Uberaba e

Uberlândia. Nessa região em especial, toda a cadeia produtiva está
ativa. Essa cadeia se inicia no maciço florestal existente entre
Uberaba e Uberlândia, prossegue na fábrica de painéis de madeira da
Satipel e encerra-se nas indústrias moveleiras do Município de
Uberlândia. Vale citar em Uberaba a empresa americana Sauder, que
iniciou recentemente suas atividades de produção de móveis, e ilo
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consórcio italiano Bravo, em Uberlândia, que, juntamente com as
empresas locais, está transformando a região em pólo produtor e
empregador.

O segundo está na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em que
se destacam Contagem e o parque produtivo de Ressaquinha, onde
há um APL bem formatado. Trata-se de uma âncora segura, pois há
uma proliferação expressiva de pequenas empresas e de médias
empresas organizadas, que buscam seu espaço nos mercados interno
e externo.

O terceiro APL de movelaria se encontra na Zona da Mata, com a
participação de seu pólo mais tradicional, Ubá, que por si só já
constitui um APL pronto e acabado, em que há união e
associativismo, desde a compra de insumos até a exportação. A
fábrica de móveis ltatiaia, sediada na região, é um exemplo da
participação expressiva de Minas na movelaria.

Entre Perdões e Divinópolis, em um eixo que passa por Carmo do
Cajuru, está o quarto APL de movelaria mineira. Lá, a produção de
móveis está ganhando corpo. Cite-se a Mobiliadora Líder, empresa de
grande expressão, responsável por ajudar a alavancar o setor na
região.

O quinto APL está se desenvolvendo no Norte e no Nordeste de
Minas. Em Turmalina, Araçuaí, Grão-Mogol e, agora, também em
Montes Claros, há vertentes iniciais desse processo produtivo, o que
dará oportunidade não apenas de revitalização dos maciços florestais
dessas regiões, mas, principalmente, de geração de atividades
correlatas. Esse é considerado um desafio para o Governo estadual. A
Florevale, empresa de capital mineiro e alemão, deverá desempenhar
papel importante nesse cenário.

O caso de Turmalina
Não podemos deixar de comentar a iniciativa de Turmalina,

desenvolvida a partir de uma parceria entre o SINDIMOV, o SEBRAE,
a UEMG-Escola de Design, o IEF e a EMATER. Iniciada há cerca de 6
anos, conta hoje com mais de 50 empresários que trabalham com
eucalipto. Além das fábricas, a atividade moveleira envolveu os
produtores rurais - cada um destina em média 2ha para a silvicultura.
Hoje os empresários afirmam não saber o que é crise, pois muitos
deles duplicaram ou triplicaram suas oficinas. Foram instaladas duas
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serrarias no município, que antes desse período não contava com
nenhuma. Anteriormente, o mercado de Turmalina era abastecido com
madeira adquirida na região de Bom Despacho, mas hoje a situação é
bem diferente.

O pólo moveleiro de Ubá
Segundo Michel Henrique Pires, do INTERSIND, o pólo moveleiro

de Ubá ocupa hoje o P lugar em importância no Estado e o 3 1 no
País.

Porém, esse pólo já se ressente por não haver produção de madeira
de florestas plantadas na região. Como a silvicultura necessita de
longo prazo para dar retorno e não conta com uma política de
financiamento adequada, os empresários optam por investir em
máquinas. Entretanto, por causa dos compromissos de exportação
assumidos, muitos deles estão preocupados com a escassez de
matéria-prima na região, que torna difícil a aquisição de madeira bruta
e chapas aglomeradas. Apesar de Uberaba produzir painéis de
madeira, algumas empresas preferem o aglomerado do Paraná em
razão de questões tributárias. Os principais fornecedores de madeira
para o pólo são o Sul de Minas e o Estado de São Paulo. "Estamos
perdendo indústrias na região, que estão indo para outros pólos",
afirmou Pires.

O sindicato local crê que as medidas necessárias ao incentivo à
produção de madeira na região passam, em primeiro lugar, pela
propaganda e pelo esclarecimento. O produtor rural muitas vezes
desiste do empreendimento por considerar que esse tipo de plantação
altera o regime hidrológico do solo. O prazo de retorno dilatado para o
investimento, a insegurança quanto ao mercado comprador e a falta
ou desconhecimento de linhas de crédito adequadas para a cultura
florestal são outros fatores para o desinteresse dos agricultores na
produção de madeira.

Comparar a experiência de Turmalina com a de Ubá, guardadas as
proporções entre esses dois pólos moveleiros, pode mostrar •&
importância de mobilizar poder público e sociedade civil organizada
para o desenvolvimento regional.

3.3.2 - Madeira imunizada
Texto baseado na exposição do Sr. Oilder Marchezini da Preservar.

"O mapa de localização das indústrias de preservação de
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madeira no Estado mostrando claramente a evolução no período
entre 1996 e 2003" foi publicado no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.

A preservação de madeiras é uma atividade ainda pouco conhecida
do mercado. O consumidor tem dúvidas, por exemplo, acerca da vida
útil da madeira de eucalipto. Sem a opção do eucalipto, imunizado,
porém, haveria sérias dificuldades em suprir a demanda de madeira
para aplicação direta no Brasil.

O setor de preservação de madeira no Brasil está organizado pela
Associação Brasileira de Preservação de Madeira - ABPM -, com um
quadro social de 54 empresas e entidades. A maior quantidade de
indústrias está no Estado de São Paulo. Minas Gerais responde hoje,
talvez, pelo maior volume de madeira tratada no Brasil, com 14
indústrias. Isso se deve à existência de florestas até então disponíveis
e ao mercado rural, seu maior consumidor.

O mapa de localização das indústrias de preservação de madeira no
Estado mostra claramente a evolução no período entre 1996 e 2003.
O principal atrativo de Minas tem sido a disponibilidade de florestas
plantadas. Porém, por não haver sustentabilidade da produção de
madeira, as empresas investidoras vêm sofrendo uma série de
reveses.	 . .

Nos últimos dez anos, o mercado de madeira tratada está em franca
expansão. Apesar das dificuldades econômicas do Brasil, é constante
o aumento da demanda. A bem da verdade, o mercado sofre um
pequeno déficit de abastecimento. O mercado rural, que tende a
manter o ritmo de desenvolvimento e modernização, é o principal
responsável pelo crescimento da demanda. Consideradas as
dificuldades atuais para implantação de florestas, o risco de limitações
na produção é sério.

Localizada na microrregião de Ipatinga, a Preservar é uma indústria
de processamento e preservação de madeira de eucalipto. Vende
para todo o território mineiro, para os Estados do Nordeste, com
destaque para os pólos de fruticultura e para a construção civil no
Estado do Rio de Janeiro. O suprimento de madeira da Preservar
oriunda de plantio próprio se limita a apenas 20% da demanda. Do
total de madeira utilizada, 80% são provenientes de florestas de
terceiros.
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A usina de preservação de madeira é constituída por um vaso de

pressão, que é um cilindro onde é colocada a madeira. Por um
processo industrial de vácuo e pressão, retira-se o ar do cilindro e da
madeira, e injeta-se um produto de preservação que aumêntará:a
resistência bacteriológica e química da madeira, sem interferir nas
suas características físicas e mecânicas.

'- O gráfico referente a "Participação dos produtos" foi publicado no
"Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

Toda a infra-estrutura rural demanda madeira. Hoje, a demanda é
atendida inteiramente por madeira de eucalipto tratado. Recentemente
a construção civil vem descobrindo a madeira imunizada como uma
solução arquitetônica, o que faz essa linha de produtos bastante
promissora. Talvez essa seja a principal tendência de mercado para o
setor.

Outros produtos de serraria e carpintaria estão voltados para
embalagem, siderurgia, fabricação de dormentes para ferrovia, postes
e prancharia.

E importante ressaltar que a Vale do Rio Doce, a FCA e suas
subsidiárias compram no Brasil o que houver de dormente de
eucalipto, pois investem fortemente em projetos de reforma e
construção. O dormente de madeira de lei sofre restrições de toda
ordem, desde a ecológica até mesmo a de disponibilidade.
Infelizmente, a produção de dormente de eucalipto deixa a desejar.

A preservação de madeira de reflorestamento - pínus ou eucalipto -
é estratégica pela possibilidade de sustentação de produção em
plantios florestais. Todos os produtos são industrializados e
normatizados de acordo com a ABNT, portanto amparados e
disciplinados por lei.

A utilização da madeira e das áreas de produção florestal pelos
setores de celulose e carvão vegetal deixa pouca madeira para o uso
múltiplo, o que vem causando, naturalmente, uma supervalorização da
madeira "in natura". O desequilíbrio do mercado atual ocorre pela
escassez dessa madeira "in natura".

•.. A tabela referente a "A utilização da madeira e das áreas de
produção florestal pelos setores de celulose e carvão vegetal" foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

As exigências burocráticas para obtenção de financiamento para
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plantios florestais são excessivamente rigorosas. Não há dúvida de
que o setor de base florestal é estratégico. O ciclo de longo prazo para
retorno de investimento no setor é um desafio a ser vencido com a
facilitação para financiamentos, entre outras medidas.

Outra dificuldade para o setor de base florestal, que geralmente
utilizaextensões significativas de terra, são os movimentos sociais de
ocupação e intervenção na propriedade. Esses movimentos deixam os
agricultores inseguros quanto à manutenção de um empreendimento a
longo prazo.

Vale citar, ainda, a legislação estadual e federal e entraves
burocráticos que dificultam o desenvolvimento do setor florestal em
toda a sua cadeia produtiva e, conseqüentemente, a produção de
madeira tratada. Uma atividade econômica como essa, que não gera
danos ambientais, não deveria ficar praticamente imobilizada por
causa desses entraves burocráticos ou leis.

3.3.3 - Madeira serrada
Texto baseado na exposição do Sr. Carlos Gilberto Marques da

Aracruz Celulose.
O mercado mundial de madeiras de folhosas é de mais de

100.000.000m 3 por ano. A produção caiu 23% ao longo da última
década, em razão da pressão ambiental por produtos reflorestados ou
certificados. Porém, a oferta atual desse tipo de produto é pequena
em relação à demanda crescente. Além disso, a oferta de madeiras de
florestas nativas tende a reduzir-se, principalmente pelas pressões
ambientais.

O Brasil é o 50 maior exportador de madeira de folhosas. O mercado
interno absorve grande parte da produção nacional, cerca de
10.000.000m3 a 12.000.000m 3. Os preços são reduzidos pela oferta
exagerada na época de seca. Isso se deve ao fato de que não se
pode retirar a madeira no período de chuvas, e basicamente toda
madeira de folhosas provém da região amazônica, que tem períodos
de seca e de chuvas bem marcados. De qualquer maneira, o produto
ofertado no mercado é de baixa qualidade e muito miscigenado.

Desde 1999 a Aracruz produz madeira de eucalipto serrada para a
indústria moveleira. A empresa optou pela serraria por ser uma
atividade de riscos pequenos, pois possibilita menor investimento por
unidade produzida, com grande inserção nos mercados nacional e
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internacional. A principal ação relacionada à matéria-prima foi a
melhoria da qualidade dos plantios para a produção de celulose. A
partir daí, os materiais genéticos e os manejos silviculturais foram
selecionados com o fim de reduzir a incidência de nós e de manchas
da madeira, que prejudicam a qualidade e a produtividade no
processo industrial.

A madeira de eucalipto não era bem vista no mercado e era usada
somente para carvão ou para celulose, não para a produção de
móveis ou para a construção civil: portas, janelas, pisos etc. Em razão
disso e pelo fato de no Brasil não existir uma norma específica, o
produto foi classificado de acordo com as normas internacionais da
North American Hardwood Lumber Association, entidade que regula
toda a classificação da madeira.

Por essa classificação, com suas características físicas e
mecânicas, o eucalipto é apresentado corno perfeito substituto de
madeiras de alto valor desde 1985. E sustentável porque é
proveniente de florestas plantadas, de ciclo relativamente curto (em
torno de 16 anos) em relação às madeiras tropicais e temperadas do
hemisfério norte. Além disso, é um produto ecologicamente correto,
com certificação pelo Cerflor - Programa Nacional de Certificação
Florestal, da Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS..

3.3.4 - Painéis de madeira
Texto baseado na exposição do Sr. Mauro Pini França, da SATIPEL.
A SATIPEL possui a única fábrica de painéis de madeira, até o

momento, no território mineiro. No mercado brasileiro a produção de
painéis se concentra no Estado de São Paulo e na Região Sul. A
empresa produz painéis de madeira aglomerada desde 1970. Desde
1975 mantém em Uberaba a sua unidade maior, e a empresa como
um todo lidera esse segmento com 25% de participação. A unidade
mineira tem capacidade de 550.000m' por ano, ao passo que a
situada no Rio Grande do Sul, tem capacidade de 200.000m 3 por ano.
Estão sendo desenvolvidos estudos para a ampliação da unidade de
Uberaba para que produza mais 200.000m 3, o que totalizará uma
produção de 750.000m 3 por ano. São fabricados os painéis nus e os
revestidos com motivos decorativos, de uso praticamente exclusivo da
indústria moveleira.

A matéria-prima para a fábrica mineira é produzida em duas áreas

rs



497
florestais próprias, entre os Municípios de Uberaba e Uberlândia,
com área total de 57.800ha, dos quais 42.000ha são de florestas
plantadas e 12.500ha de reserva legal e preservação permanente.

Além da produção de painéis de madeira, que representa 60% da
produção da empresa, a SATIPEL vem se empenhando para
desenvolver um mercado regional de madeira derivada do uso
múltiplo das suas áreas florestais. São exemplos o fornecimento de
madeira pará a Faber-Castel para a produção de lápis e a instalação
de serrarias provenientes do Sul do País no entorno. As vendas para
serrarias consomem 26% da produção. Outra atividade com bom
desenvolvimento é a venda de toretes e resíduos para energia, que
consome os restantes 14% da produção.

O uso múltiplo acarreta um melhor aproveitamento da produção,
direcionando as frações mais nobres das árvores para o mercado de
serraria e a madeira mais fina para o processo aglomerado da fábrica
ou para o mercado de energia.

A resinagem é outra fonte de receitas. Depois de refinada, a resina é
usada como matéria-prima para a produção de tintas, vernizes, colas
e solventes, entre outros.

O grande entrave para o desenvolvimento de um mercado
competitivo de madeira sólida em Minas é a. alíquota para o ICMS
adotada no Estado para esse produto, que é de 18%, enquanto nos
Estados vizinhos essa alíquota é de 12% internamente. Essa
diferença leva à perda de competitividade e faz com que os
consumidores importem produtos de outros Estados. Além disso,
alguns Estados fazem o diferimento para o momento da saída.

Outro fator que dificulta a produção de madeira sólida é o valor da
taxa florestal para tora, muito superior ao adotado para torete de
madeira de floresta plantada, o que onera de forma abusiva a
comercialização de madeira para as serrarias. Quanto mais
desenvolvida a floresta e, portanto, quanto mais maduro o
investimento, maior é a taxação, o que é um verdadeiro castigo para o
silvicultor.

Trechos relevantes das falas dos convidados
"( ... ) Existe uma ameaça, nesta Casa há um projeto de lei que, se

aprovado (na forma do original), vai condenar à extinção as florestas
de eucalipto no nosso Estado. Há precedentes no Brasil:
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- o Espírito Santo criou uma lei semelhante e levou vários anos

para que ela deixasse de vigorar, por se tratar de uma legislação
inconstitucional. Por meio de uma ADIN, aquela lei deixou de ter vigor,
mas trouxe um transtorno muito grande;

- o Rio de Janeiro, com toda a compreensão da Assembléia
Legislativa daquele Estado, transformou a lei que estaria impedindo o
plantio do eucalipto em incentivo para o plantio de eucalipto;

- o Estado de São Paulo também está às voltas com uma lei
semelhante.

Em tudo isso se nota toda uma articulação que (...) deve lêvar a
todos nós, brasileiros, a pensar em competitividade internacional".
(Cezar Reis - SATIPEL)

"O maior exportador de móveis do planeta é a Itália,
fundamentalmente de 'design'. A Itália não tem florestas suficientes
para isso; angariou sucesso foi com o 'design'. O Brasil ainda peca no
aspecto do 'design". (José Batuíra - AMS)

"O IEF está no meio da área ambientalista e produtivista e não
deseja ser um empecilho e segurar o desenvolvimento de maneira
alguma". (José do Carmo Neves - IEF)

"O programa Fazendeiro Florestal é um exemplo bem-sucedido, em
Minas Gerais, de parcerias entre Governo, empresa e produtor rural.
( ... ) Estamos à disposição para discutir esse modelo com o
SINDIMOV". (José do Carmo Neves - IEF)

"Há pouco tempo, parecia-me que a produção de madeira era uma
monocultura de grandes produtores, que tinham conhecimento e,
perdoem-me a expressão, uma 'banana' para os que estavam fora.
Então, as grandes empresas faziam estudos, pegavam seus
conhecimentos, trancavam no cofre e os trocavam entre elas. Hoje,
essa visão começa a mudar". (Pedro Mário Ribeiro - FETAEMG)

"Um fato muito interessante que encontramos na atração de novos
investimentos para Minas Gerais, no setor de móveis, painéis, etc., é
que o Estado hoje não tem uma legislação tributária competente para
anular a concorrência dos demais Estados". (Marcos Vinícius Malta de
Oliveira Lima - INDI)

III - A produção florestal: visões e modelo
1 - O Estado e a silvicultura
1.1 - Histórico da política florestal recente
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(Texto baseado na exposição do Sr. Humberto Candeias

Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF.)
Apesar do direcionamento dos recursos do incentivo fiscal para as

empresas florestais, da década de 60 até a de 80, grande parte do
setor siderúrgico não utilizou ou utilizou mal essa vantagem. Ao fim
dos incentivos fiscais, muitas das empresas siderúrgicas se
abasteciam quase totalmente de produtos floréstais oriundos de
remanescentes nativos.

A legislação florestal mineira, consolidada na Lei n° 10.561, de 1991,
por sugestão do setor de base florestal, pretendeu mudar a forma de
abastecimento dê produtos florestais das empresas. Para tanto,
estabeleceu a redução gradativa dos limites máximos de utilização de
recursos florestais nativos do Estado e o aumento também gradual e
obrigatório da utilização de florestas plantadas.

Se isso tivesse sido realizado, o setor siderúrgico se auto-
abasteceria, produzindo ferro-gusa a partir de florestas plantadas, e
não haveria esse sério problema de regulamentação excessiva.
Logicamente, os que investiram de forma séria o incentivo fiscal
concedido, extinto em meados dos anos 80, estavam numa situação
mais confortável de auto-suprimento.

O auto-suprimento e o auto-abastecimento determinados pela lei
não foram cumpridos. De acordo com o SINDIFER, apenas uma das
empresas sindicalizadas mantém 100% de auto-abastecimento.
Segundo lei, hoje revogada, o consumo autorizado de carvão vegetal
produzido com madeira proveniente de mata nativa havia chegado a
0%.

Era sabido, porém, que havia madeira a ser utilizada, originária da
alteração do uso do solo autorizada, sendo, portanto, necessário dar
uma destinação a esse produto.

A partir da publicação, em 2002, da Lei n° 14.309, que estabeleceu
uma nova política florestal no Estado, criou-se a solução para a
questão da produção de madeira do desmatamento autorizado, com a
previsão legal do índice máximo de lO% do consumo de carvão
vegetal oriundo de florestas nativas. De acordo com a nova lei, todas
as siderúrgicas deveriam atender 90% de suas necessidades com
recursos florestais próprios. O volume de origem nativa superior aos
10% autorizados foi onerado com pagamento duplo da reposição
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florestal.

1.1.1 - A fiscalização da origem do carvão vegetal
Minas Gerais tem uma peculiaridade: consome cerca de 70% a 80%

do carvão vegetal produzido no Brasil. Com índice de consumo tão
elevado, torna-se difícil identificar se o carvão vegetal é proveniente
de mata nativa ou de floresta plantada após embalado para
transporte.

A necessidade de regulamentação mais rigorosa e burocrática das
atividades relacionadas com a silvicultura é determinada pela própria
produção do carvão vegetal, diferente da produção agrícola. Os
produtos agrícolas têm maior liberdade de comercialização porquê,
por exemplo, não há milho nativo e milho plantado, soja nativa e soja
plantada. O carvão vegetal, por outro lado, pode ser extraído de
floresta nativa ou de floresta plantada. E por isso que o IEF está
treinando técnicos para distinguirem a origem desse produto.

O setor de base florestal não pode ser indicado como o único
culpado pelo desmatamento no Estado. A expansão da fronteira
agropecuária também é responsável por essa situação. Porém, a
pressão de mercado exercida pela indústria de base florestal é grande
e acaba por auxiliar na destinação dos recursos florestais nativos.

Quando o IEF monta uma estrutura de fiscalização mais efetiva, o
mercado consumidor de carvão logo descobre uma forma de burlá-la.
No transporte do carvão vegetal, isso sempre acontece. No
entroncamento rodoviário da BR-040 com a BR-135, conhecido como
"trevão", quase todos os dias são apreendidos 30 caminhões. A
maioria dos transportadores carrega carvão produzido com madeira
de floresta nativa e tenta apresentá-lo como carvão oriundo de
eucalipto. A situação desencadeia a adoção de novas medidas de
segurança, que leva a um emaranhado de regras e burocracia.

Com o objetivo de simplificar os procedimentos para a silvicultura, foi
criada a Declaração de Corte e Colheita - DCC. No escritório do IEF, o
silvicultor preenche um formulário, comprova a propriedade e já si
com autorização para iniciar a exploração de uma floresta plantada. E
prevista uma vistoria posterior, por amostragem aleatória, das áreas
liberadas. Essa simplificação, porém, logo passou a ser usada com
má-fé por alguns.

A Operação Carga Pesada, realizada pelo IEF, é uma resposta à
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fraude na documentação do carvão transportado, em especial das
cargas, em tese, provenientes de outros Estados. Essa operação
efetuou uma série de ações de fiscalização no "trevão" e na fronteira
Minas-Goiás, em diferentes condições. O número de caminhões em
trânsito em cada uma delas, aqui citados em sua ordem de grandeza,
mostra como há fraudes no transporte de carvão:

- no "trevão", fiscalização com fiscais á paisana: 800 caminhões por
dia;

- no "trevão", fiscalização ostensiva para contagem da quantidade de
carvão transportado: 600 caminhões por dia, 400 dos quais com
documentação de Goiás;

- fechamento da fronteira Minas-Goiás para conferira documentação
dos caminhões de carvão com destino a Minas Gerais e a aposição do
selo do IEF na nota fiscal;

- fiscalização no "trevão" para conferir se havia selo nas notas fiscais
de caminhões vindos de Goiás: redução para 100 caminhões por dia
vindos de Goiás.

Com esse levantamento de dados, pode-se deduzir que 3/4 do
carvão com proveniência declarada de Goiás tem origem, na
realidade, em território mineiro. Se forem tomados os dados
levantados como base de cálculo de evasão de divisas, pode-se
concluir que Minas perde cerca de R$45.000.000,00 por ano de ICMS,
cerca de R$20.000.000,00 de Taxa Florestal e cerca de
FI$50.000.000,00 de reposição florestal. Além de todas essas perdas,
pode-se constatar que está sendo ultrapassado o limite legal de 10%
para a utilização de carvão oriundo de mata nativa pelos
consumidores de carvão.

Em resumo, os entraves burocráticos buscam impedir a ilegalidade e
degradação ambiental das quais o setor ainda não se livrou, mas
acabam gerando injustiças, pois as empresas que cumprem a
legislação são punidas pela existência daquelas que sobrevivem da
fraude. Entre estas, há aquelas que financiam os caminhoneiros que.
mandam construir fornos para a produção de carvão. Geralmente,
constroem-se dois ou três por família. Dessa forma, o metro cúbico de
carvão é comprado por quantias irrisórias. Até crianças são
exploradas nesse esquema.

1.2 - A reposição florestal, o fomento florestal e a sustentabilidade
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Sabiamente, a Lei n° 14.309, de 2002, ordenou a reposição

florestal para os grandes consumidores de madeira. Hoje há o
cumprimento da reposição da base florestal, quase na sua totalidade.
O pagamento da reposição florestal não é uma taxa, é uma obrigação.
Ao se consumir um produto florestal nativo, ele deve ser reposto para
possibilitar a continuidade desse consumo.

No Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA -, em Brasília, defendia-se a tese de que os
valores arrecadados com a reposição florestal deviam ser destinados
para o replantio de florestas nativas. Também se proibia a reposição
florestal com espécies de rápido crescimento, como é o caso do
eucalipto.

Atualmente entende-se, porém, que a reposição deve ser de
estoque de matéria-prima, e não, de biodiversidade. Manter o
equilíbrio com relação à biodiversidade é função da reserva legal,
assim como a conservação do solo e da água é função das áreas de
preservação permanente. Portanto, a reposição visa simplesmente a
manter o estoque, e, para isso, nada mais correto que utilizar espécies
de maior rendimento e de ciclo mais curto.

A lei florestal estadual permite que os recursos de reposição sejam
usados em quaisquer percentuais nas finalidades de fomento ou
regularização de unidade de conservação. Por decisão administrativa,
o IEF determinou a utilização de todos os recursos de reposição
florestal no fomento florestal. Isso se justifica por serem vastos os
recursos das compensações ambientais, que, por sua vez, são
aplicados totalmente nas unidades de conservação.

"A tabela referente ao "Programa Fazendeiro Florestal - IEF (Ano!
Área plantada)" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19.10.2004.

A meta do IEF é atingir 25.000ha anuais de plantios florestais nos
próximos anos. Essa é uma grande meta de reposição no Programa
Fazendeiro Florestal.

O IEF, porém, enfrenta problemas para cumprir essa meta quanto à
disponibilidade de recursos humanos e à gestão dos recursos da
reposição florestal. Os recursos de reposição estão no orçamento do
Governo, e a LDO estabeleceu que, se não forem utilizados dentro do
exercício fiscal, eles serão retirados do IEF e colocados no caixa
único. Essa regra impõe perdas sistemáticas para o IEF.
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Discutido o assunto no âmbito do Executivo, a Secretaria de

Planejamento e Gestão concorda com a reivindicação do Instituto, que
defende a liberação dos recursos para aplicação integral no Programa
de Fomento Florestal. Entretanto, a Secretaria de Fazenda não tem a
mesma posição com relação à devolução do restante dos recursos de
reposição florestal ao IEF. Esses recursos não são provenientes de
taxa, tributo ou tarifa. O IEF é fiel depositário para realizar o plantio de
florestas, por meio dos recursos depositados pelas empresas
consumidoras.

1.2.1 - A prática da reposição florestal
(Texto baseado na palestra do Sr. João Câncio de Andrade Araújo,

da ASIFLOR.)
A cada quantidade de produto florestal nativo utilizado pela indústria,

esta deve pagar um valor relativo à reposição florestal. O fundo
formado por esses valores será aplicado em plantios florestais, ou
seja, irá financiar a reposição do estoque de matéria-prima florestal. O
objetivo é que o Estado mantenha uma base florestal adequada.

Esse conceito de reposição florestal está embasado no Código
Florestal. O Decreto n° 1.284, do IBAMA, e a Instrução Normativa n°
1196, do Ministério do Meio Ambiente, regulamentaram no âmbito
federal essa questão. Em Minas Gerais a reposição florestal foi
tratada na Lei n° 10.561, de 1991, revogada, e hoje é regida pela Lei
n° 14.309, de 2002. A lei mineira abre três possibilidades para o
pagamento devido pelo consumidor de matéria-prima florestal ao
Estado: a formação de florestas próprias ou fomentadas, a
participação em associações de reflorestadores, que normalmente
plantam por meio de fomento florestal, ou o recolhimento em dinheiro
a uma conta especial do IEF.

A rigor, Minas Gerais perdeu muita madeira, durante o período de
vigência da Lei n° 10.561, de 1991, com o sistema de auto-suprimento
progressivo estabelecido, pois não era devida nem realizada a
reposição florestal. Outros Estados fornecedores de matéria-prima
florestal, como o carvão, para consumo de empresas de Minas Gerais
formaram um fundo de reposição florestal, e as siderúrgicas mineiras
investiram em plantios além das fronteiras do Estado. A ASIFLOR,
associação de 26 siderúrgicas mineiras para o fomento florestal,
criada em 1997 com o objetivo específico de fomentar a reposição
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florestal, até a presente data, plantou 11 .200ha de florestas de
eucalipto em parceria com produtores rurais nos Estados de Goiás,
Mato Grosso e Bahia.

Apenas a partir da publicação da nova legislação florestal mineira,
em 2002, criou-se um fundo para a reposição florestal em Minas
Gerais. No ano de 2003 foram plantados 2.600ha, com a participação
de agricultores familiares. Um convênio com o IEF complementou 
fundo para que se atendesse à região de Curvelo, Corinto, Sete
Lagoas e Pompéu, raio de ação prioritário da siderurgia. Em 2003-
2004, o convênio foi reeditado para plantio de 8.000ha, na mesma
microrregião. A programação de 2004-2005 prevê 12.000ha de
fomento e 8.000ha em plantios de florestas sociais e ambientais em
diversas regiões do Estado. O IEF tem como meta futura o plantio
anual continuado de 25.000ha. Essas metas correspondem ao
investimento possível com os recursos arrecadados com a
comercialização de produtos florestais oriundos de florestas nativas
com desmatamento autorizado para uso alternativo do solo. O IEF
autoriza, anualmente, o desmatamento de cerca de 180.000ha para o
uso alternativo do solo.

O público-alvo é o fazendeiro, que adota a silvicultura como mais
uma atividade rural, além da agricultura ou da pecuária. Além da
alternativa do plantio pelo próprio fazendeiro, estão sendo
desenvolvidos modelos de arrendamento ou de comodato de terras.
Na base de qualquer ação de fomento, tem de haver uma alternativa
de geração de renda e de emprego.

No fomento florestal são oferecidos muda florestal, adubo, formicida
e assistência técnica, sem encargo para o produtor. De sua parte, o
produtor fica resppnsável pelo plantio e pela manutenção, além da
colheita, transporte e comercialização. Esse subsídio, oferecido a
fundo perdido ao produtor rural, equivale a R$650,00/ha, ou seja,
cerca de 25% do custo total da cultura, consideradas duas colheitas
no prazo de 15 anos (aproximadamente R$2.793,00).

Para plantar, o fazendeiro assina um termo de compromisso de
plantio. No modelo adotado pela ASIFLOR, não é obrigatória a
entrega do produto a uma siderúrgica ou associado. O compromisso é
o de plantar e cuidar.

Minas Gerais coleciona exemplos de inserção do produtor na cadeia

MO



505
produtiva da silvicultura há mais de 30 anos. Tanto com programas
governamentais, como o PRODEMATA, coordenado pela EMATER-
MC na década de 70, ou o programa estadual de fomento florestal,
coordenado pelo IEF, quanto com diversos outros promovidos pela
iniciativa privada.

A medida que o produtor mantém em sua propriedade uma pequena
área reflorestada, percebe-se que ele não utiliza mais a mata nativa,
porque é muito mais fácil escolher uma madeira reta, que será mais
bem aproveitada, na floresta plantada. Só se conservará a mata nativa
se houver a oferta de um produto semelhante e com qualidade
ambiental superior.

Outro aspecto importante do fomento florestal é a transferência de
tecnologia. Atualmente, o fomento praticado pela ASIFLOR utiliza
pouco a clonagem, pois as áreas possuem características diversas e
heterogêneas, dificultando a adoção de um clone adequado a cada
sítio. Isso se faz com maior facilidade em empresas que conhecem
detalhadamente suas áreas e seus clones. Mesmo com essa
dificuldade, a tecnologia de clonagem será utilizada pelo produtor
fomentado com segurança em três ou quatro anos.

São necessárias novas linhas de crédito para que o produtor possa
financiar a parte do custo que lhe cabe, mesmo que avalizado ou
subsidiado pelas empresas consumidoras, e vêm sendo discutidas
pelo setor no BDMG. Essa condição é básica para uma expansão
sustentada da atividade do produtor rural.

Hoje o carvão é transportado em distâncias de até 2.000km para
utilização na siderurgia. Em Ubá, chegam produtos florestais do
Paraná, a cerca de 1.200km de distância, e até do Acre. Tais produtos
deveriam estar disponíveis num raio econômico de aproximadamente
200km. A expectativa é de que haja uma oferta significativa de
produto florestal próximo à indústria consumidora, sem nenhuma
degradação ambiental e de forma auto-sustentável, proveniente de
fomento florestal.

Se o fomento tiver resultado positivo, com certeza muitas empresas
venderão os seus ativos florestais, reduzindo suas terras próprias.
Anteriormente a posse de grandes áreas era importante; hoje as
pressões de movimentos sociais e o fim dos incentivos fiscais
dificultam a manutenção desse modelo.
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Por fim, a produção fomentada é economicamente viável, com

alta taxa interna de retorno, ambientalmente sustentável e socialmente
justa. Um projeto como esse não atenderá 100% da demanda mineira,
mas pode vir a atender de 25% a 30%.

1.2.2 - Uma experiência de fomento florestal no setor privado
(Texto baseado na palestra do Sr. Giuseppe Bert, da CBCC.)
A CBCC é pioneira em programas de fomento florestal no âmbito do

setor privado, tendo iniciado seu trabalho em 1985. Apostou em um
modelo que ninguém julgava possível dar certo. Hoje, o programa está
consolidado e é utilizado como referência por diversas empresas..

A idéia inicial era repassar o incentivo fiscal ao produtor rural.
Porém, em função das regras vigentes, isso não ocorreu. A empresa
resolveu então, por conta própria, bancar o programa.

Fazendas florestais têm como princípio básico o reflorestamento de
áreas pequenas e médias inadequadas à agropecuária, mediante
cooperação entre proprietários rurais e empresas, sem que o
reflorestamento concorra com a produção de alimentos.

Mas esse princípio está mudando. Como a madeira é hoje
considerada um ouro verde, algumas áreas adequadas à
agropecuária estão sendo reflorestadas. O reflorestamento ocupa com
racionalidade as partes ociosas, sem cobertura vegetal, que existem
em quase todas as propriedades da Zona da Mata.

A empresa participa com administração, assistência técnica,
financiamento e insumos, e o proprietário rural participa com a terra e
a mão-de-obra. Existe um contrato de parceria florestal, no qual a
empresa tem seus custos ressarcidos com 30% da produção. O
produtor se compromete a vender os restantes 70% para a empresa.

O objetivo é abastecer a empresa do insumo do carvão vegetal por
meio de reflorestamento a curta distância da unidade industrial. Hoje a
área fomentada mais distante está a 210km. Fomentar o potencial
agrícola com a ocupação de terras ociosas é uma realidade na região
de atuação da CBCC, bem como transferir renda para o produtor rural
e integrar o meio rural com o industrial.

Os benefícios diretos para o produtor rural são maior produtividade
da terra, valorização da propriedade, maior segurança em relação às
outras culturas, diminuição do valor do imposto territorial rural,
mercado garantido para a matéria-prima, com preço atualizado, e uma
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fonte de renda complementar.

Os benefícios diretos para a comunidade são geração de novos
empregos, fixação do trabalhador no meio rural, aumento de renda,
geração de ICMS. Além disso há benefícios indiretos como a
construção de estradas e pontes, indispensáveis à própria atividade, o
que contribui para a viabilidade operacional da atividade.

Os benefícios para a empresa também são vários: formação de
reserva florestal permanente a baixo custo de imobilização de capital,
ampliação da oferta futura de matéria-prima na região, a custos
inferiores aos do mercado, controle do efeito da sazonalidade e
economia de transporte e combustível.

Há ainda os benefícios para o meio ambiente: conservação do solo,
uso racional do solo, diminuição da pressão sobre florestas nativas e
formação de ilhas intercaladas com a vegetação original, evitando-se
a formação de maciços homogêneos.

Na região de atuação desse programa, há alta vocação e tradição
no extrativismo florestal. Era comum a mata nativa ser retirada, devido
à tradição de carvoejamento daquela região. Hoje, isso não ocorre
mais, pois há grande quantidade de projetos florestais de eucalipto
com participação do produtor rural. Aquele produtor rural que, para
sobreviver, retirava madeira da floresta nativa hoje a retira de floresta
plantada, o que é muito importante.

No princípio do programa, havia preocupação com a quantidade de
produtores envolvidos, pois o objetivo era obter adesões ao programa.
Somente terras inaproveitáveis para outras culturas eram destinadas
ao reflorestamento. O programa atual baseia-se em região
predominantemente de campo, execução mecanizada, distância de
até 200km da usina e ênfase na qualidade da floresta. O plantio
florestal realizado em áreas com potencial de produção é uma
exigência do próprio produtor, que não quer área pouco produtiva.

Este ano o produtor receberá, além dos insumos, R$559,00 por
hectare de plantio. Os recursos financeiros dão condições para que o
produtor realize o projeto. Além disso são oferecidos o levantamento
topográfico da área que será reflorestada, a construção ou melhoria
de estradas, quando necessário, e assistência técnica durante a
vigência do contrato.

Hoje são 1 9.952,38ha plantados, 924 contratos e 580 produtores,
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em 62 municípios. A média de área é de 21 ,64ha por produtor. Por
ano, isso custa para a empresa aproximadamente R$850,00 por
hectare de plantio.

Em termos de participação no consumo da empresa, o fomento tem
importância crescente.

.. O gráfico referente a "Participação do fomento no consumo
industrial" foi publicado no "Diário do Legislativo" em 19.10.2004.

Esse é um programa que dá certo, pois já pôs nas mãos do produtor
rural R$35.000.000,00 e envolve diretamente um total de 968 pessoas
no meio rural.

Em relação à superfície dos 62 municípios, a área ocupada com
silvicultura representa precisamente 0,095%.

1.3 - IEF, o gestor da política florestal
Desde 2003, a política florestal adotada pelo IEF tem como principio

o fomento florestal, considerado a grande saída para reduzir os
problemas do abastecimento de matérias-primas florestais, retirando a
pressão das florestas nativas. Os recursos de reposição florestal,
próprios do IEF e de convênios com empresas florestais, são
fundamentais para a consecução dos objetivos do órgão.

Como forma de incentivo para a implantação de novas áreas, a lei
que regula a taxa florestal admite a redução de seu valor em 25%.
Poucas empresas utilizam, ou mesmo solicitam, o desconto, que pode
ser justificado pelo investimento em projetos relevantes e estratégicos,
aí incluídos o fomento florestal, o plantio próprio ou o investimento em
pesquisa tecnológica.

O IEF já contou aproximadamente 1.250 a 1.300 funcionários.
Porém, com as aposentadorias e demissões voluntárias, hoje conta
cerca de 870 funcionários. Essa redução de pessoal exigiu a
terceirização da área administrativa, bem como a adoção de
convênios com universidades e fundações.

Há seis anos o órgão assumiu a função de conferir licenciamento
ambiental para atividades agrossilvipastoris. O IEF, aos 43 anos, era
um órgão tradicionalmente florestal. Foi, portanto, preciso sair das
atividades florestais para lidar com suinocultura, avicultura, cana-de-
açúcar e café, mas não havia estrutura adequada no IEF para essas
novas atividades.

O órgão necessita de reenquadramento salarial, bem como de
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concursos públicos. As demais alternativas são paliativas. Como
fiscalizador, precisa de funcionários efetivos e estáveis. Se
considerado individualmente, não teria dificuldades financeiras para
solucionar seus problemas. Mas sua situação depende da dinâmica
orçamentária do Estado.

A folha de pagamento é de aproximadamente R$18.000.000,00 com
o 130 salário e os inativos. Até o ano retrasado, a arrecadação de taxa
florestal era de R$12.000.000,00. Hoje, com a melhoria da
fiscalização, é de qUase R$18.000.000,00. A tendência de
crescimento aponta para uma arrecadação de R$26.000.000,00 com a
taxa florestal.

Em 2002, a reposição florestal foi de cerca de R$ -1.500.000,00 a
R$2.000.000,00. Em 2003, a arrecadação foi de R$5.000.000,00. Em
2004, já somam R$5.000.000,00 de reposição, com previsão de
R$8.000.000,00, que podem ser totalmente aplicados no fomento
florestal. Esses números não contam com a reposição efetuada nas
outras duas modalidades: o plantio próprio e o realizado por meio das
associações de reflorestamento. A ASIFLOR possui uma das maiores
arrecadações referentes à reposição florestal no Estado.

Além desses recursos, o IEF conta ainda este ano com
R$14.000.000,00 em convênios, do PROMATA, para as unidades de
conservação.

Conclui-se, portanto, que o Instituto pode arcar com novos
funcionários. Sem um concurso para reposição do quadro funcional,
sérios problemas ocorrerão.

Trechos relevantes das falas dos convidados
"Não precisamos ampliar a área reflorestada de Minas Gerais, mas

reformar as existentes, o que a tecnologia nos permite". (Luiz Eduardo
Furiati Lopes, do SINDIFER)

"Evidentemente, a pressão socioeconômica leva os alijados do
processo produtivo a fazer uso predatório dos recursos naturais". (Luiz
Eduardo Furiati Lopes, do SINDIFER)

"E preciso ficar claro que tratamos de duas modalidades de plantio
de eucalipto. Uma, que é a existente, talvez seja a causa de toda a
confusão. Trata-se do plantio industrial ( ... ), que provavelmente seria
suficiente para suprir nossas necessidades. ( ... ) A outra é a inclusão
do peqeno do médio e do grande produtor, ou seja, do produtor rural
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convencional". (José Batuíra de Assis, da AMS)

"O Brasil tem responsabilidades? Sim. Possui florestas e a maior
biodiversidade do mundo. Precisamos utilizá-la de forma racional,
porque não devemos ficar à mercê de mercados externos e
economias globalizadas de que não podemos participar". (Humberto
Candeias, do IEF)

"A integração dó setor florestal com as indústrias é muito importante,
é um caminho para a distribuição de rendas, dando oportunidade aos
pequenos e médios produtores". (Deputado Paulo Piau)

2 - A regulamentação
2.1 - Abordagem comparativa entre a agricultura e a silvicultura
Texto baseado na exposição do Sr. Antônio Pontes Fonseca, da

CALSETE e membro da Diretoria do SINDIFER.
A abordagem comparativa entre os empreendimentos agrícola e

silvicultural não pretende estigmatizar essas atividades como rivais e
incompatíveis. Muito ao contrário, tem por objetivo mostrar que há
grande similaridade técnica entre ambas. A silvicultura pode até
mesmo ser considerada uma espécie de atividade agrícola, com
colheita em prazos maiores que os convencionais. Apesar disso, são
muitas as disparidades de tratamento dispensado a cada uma delas
pelo poder público. E fundamental, portanto, que o Poder Legislativo e
o Poder Executivo compreendam as semelhanças existentes para
uniformizar certos critérios no tratamento dos dois empreendimentos.

Tanto a agricultura como a silvicultura ocupam áreas originalmente
recobertas por vegetação nativa, com nascentes, cursos d'água,
lagoas e demais áreas de uso restrito. Para a implantação de ambas é
necessária a confecção de plantas topográficas com identificação das
áreas de preservação permanente, da reserva legal e da área a ser
desmatada para dar uso alternativo ao solo. Até aqui, os projetos são
equivalentes em obrigações e possíveis entraves. São também, até
este ponto, equivalentes em impactos ambientais. A partir daqui,
começam as diferenças de tratamento dado ao empreendedor
florestal e ao agricultor.

*	A tabela referente ao "Empreendimento Agrícola /
Empreendimento Florestal" foi publicada no "Diário do Legislativo" de
19.10.2004.	 li

Na origem do desenvolvimento da silvicultura em Minas, em especial
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em relação ao setor siderúrgico, os incentivos foram direcionados a
entidades novas, que não se dedicavam tradicionalmente à produção
agrícola. A legislação exigiu que o grande consumidor de matéria-
prima florestal fosse, antes de tudo, um silvicultor. Diferentemente das
atividades tradicionalmente agrícolas, a silvicultura nasceu atrelada ao
seu consumidor. Para produzir tecido, por exemplo, a fábrica não é
obrigada a plantar algodão; o esmagador de soja também não é
obrigado a plantar soja. Mas para utilizar madeira como energético ou
como matéria-prima em processos industriais, exige-se a
implementação da silvicultura. Dessa forma, pretende-se evitar o
desmatamento.

Entretanto, não é a produção de ferro-gusa a carvão vegetal que
ocasiona o desmatamento. Se assim fosse, as florestas nativas do
Estado de São Paulo ou da Região Sul teriam sido preservadas, já
que lá não existe a indústria de ferro-gusa.

O setor privado não defende o desmatamento. Mas a silvicultura não
pode ser tratada como atividade quase punitiva para aqueles cujas
atividades econômicas dependem do uso da madeira, o que tende a
ocorrer na ausência de estímulo a esse setor tão fundamental à
economia do Estado.

2.2 - A silvicultura e o meio ambiente
Texto baseado na explanação do Sr. Humberto Candeias

Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF.
Na silvicultura, os impactos ambientais são significativamente

menores do que em muitas das culturas agrícolas tradicionais.
Há movimentos que são radicalmente contra o plantio do eucalipto e

que carecem de embasamento científico. Não se vê o mesmo vigor
desses movimentos com relação a outras atividades mais
avassaladoras e mais desastrosas para o Estado, como, por exemplo,
a pecuária intensiva no vale do rio Doce, que provocou degradação do
solo pela erosão, ou a cafeicultura no Sul e na Zona da Mata, ou ainda
as plantações de cana-de-açúcar.

O setor florestal, hoje, é o que mais se esforça para atender a
legislação ambiental nos aspectos relativos ao uso do solo e plantio.
Várias empresas florestais já regularizaram as reservas legais e áreas
de preservação permanente e mantêm, por vezes, programas de
recomposição, áreas de florestas nativas intercaladas com as de
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florestas plantadas, ou seja, corredores ecológicos. As reformas
das áreas de plantio antigas têm como proposta a recuperação das
áreas de uso restrito. Isso não vem ocorrendo em outros setores
agrícolas. Portanto, a silvicultura mineira merece destaque no cenário
agrário brasileiro pelo respeito ambiental e pela alta tecnologia de
produção.

Na Câmara Setorial Agrossilvipastoril - CAP -, instalada pelo
Governo de Minas para orientar as políticas desses setores, o IEF
propôs que o limite inicial para licenciamento ambiental seja de 700ha.
Abaixo disso seria estabelecido um procedimento simplificado. O
assunto é polêmico, e a discussão sobre o critério para licenciamento
ambiental da atividade silvicultural ainda não está encerrada.

2.3 - A regulamentação na perspectiva do setor privado
Texto baseado na exposição do Sr. Mauro Luiz Rodrigues de Souza

e Araújo, da RT Reserva Técnica Ltda.
Questiona-se, no setor privado, se não seriam a burocracia e o

excesso de taxas e obrigações os principais responsáveis pela
situação de risco de "apagão florestal" em que vive o Estado. A
produção do carvão, movida pela penúria das populações rurais, é
feita de forma ilegal. A burocracia estatal, porém, criou tantos entraves
que o motorista e o produtor se vêm impelidos ao transporte ilegal,
mesmo que corram risco de prisão.

Os Governos dos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul buscam
alternativas para atrair o produtor e o consumidor mineiro de matéria-
prima florestal para fomentar o plantio de eucalipto em seus territórios.
Entendem a silvicultura como oportunidade de aceleração da
economia local, mesmo que a distância de transporte implique riscos
de prejuízo.

Hoje o silvicultor mineiro está sujeito ao pagamento de três taxas
com o mesmo fato gerador: a taxa de controle e de fiscalização
cobrada pelo IBAMA, a taxa de controle e de fiscalização cobrada pelo
Estado de Minas Gerais e a taxa florestal. Quanto à taxa florestal, não
se questiona a sua existência, mas os critérios para determinação dos
valores cobrados. O custo de fiscalização e controle do Estado não
difere, por exemplo, para produtos como tora e torete de eucalipto,
mas o valor da taxa para cada um deles é muito discrepante.

0 IEF precisa do aporte da taxa para fazer uma fiscalização mais
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eficiente. Cada vez mais o órgão deve fiscalizar o campo e
proteger as matas nativas, inibindo a produção irregular. A prática
obsoleta de fiscalizar o caminhão no portão das siderúrgicas é
perniciosa, pois, nesse momento, a floresta já foi destruída, e o
imposto, sonegado.

E importante que se estabeleçam medidas de estimulo para a
reforma e a implantação de novas áreas de eucalipto. Sobretudo os
procedimentos para a reforma de povoamentos têm de ser
simplificados e desonerados ao máximo, pois essas áreas
reformadas, além da geração de empregos, podem contribuir para
produção de receita fiscal. Se não produzem, não darão o retorno
social necessário.

A Lei n° 10.561, de 1991, tinha um caráter mais fiscalizador em
comparação com a Lei n° 14.309, de 2002, que a revogou. Esta foi
amplamente discutida e debatida com a sociedade por meio desta
Casa. Na oportunidade, o setor privado debateu com o IEF a
regulamentação. Porém, a lei revogada já havia afastado muito o
produtor do IEF, em função do caráter fortemente fiscalizador que
essa lei conferia ao órgão. Como forma de mitigar esse problema, a
nova lei determinou que houvesse separação clara entre o corpo de
fiscais e o corpo de técnicos do IEF, ou seja, aqueles que são
fomentadores da atividade e aqueles que são responsáveis pela
extensão florestal. E necessário que esse grupo se aproxime do
produtor e seja parceiro dele, quer na silvicultura, quer na exploração
de uma área, quer na valorização da mata ou de uma árvore em pé.
Essa medida até o dia de hoje não foi tomada pelo Governo do
Estado.

Quanto ao zoneamento econômico e socioambiental, é preciso
determinar as prioridades para cada região. Minas é muito grande, e
há espaço para todas as atividades. Isso é muito importante em
termos da concorrência que existe entre os Estados vizinhos. Estes
tendem a ser menos burocráticos e aproveitar a discórdia hoje
existente entre o produtor e o consumidor mineiros e o Estado, o que
desvia de Minas investimentos e atividades que lhe caberiam por
vocação natural.

2.4 - A regulamentação e os movimentos socioambientais
Texto baseado na exposição do Professor Visitante Klemens
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Laschefski, da UFMG.

Ouvimos muito falar em programas de fomento florestal, em
particular os patrocinados pelas empresas. Muitos são recentes.
Trata-se de mobilização política de toda a sociedade, não apenas das
empresas. Nesse contexto, antes de mudar qualquer legislação, é
necessário pensar no que se deseja para o desenvolvimento de Minas
Gerais.

E importante lembrar que há 30 ou 40 anos foram implantados os
primeiros grandes cultivos de eucalipto em Minas. Na época, também
se falava em desenvolvimento econômico e havia grandes taxas de
crescimento no Brasil. Por outro lado, são questionáveis os benefícios
sociais daqueles cultivos. Inicialmente, foram criados vários
empregos, porém surgiu o desemprego estrutural, que hoje é um
grande problema, aparentemente insolúvel. Um dos fatores que
estimulou o êxodo rural foi a expansão das monoculturas.

A discussão sobre os impactos ambientais deve ser mais
aprofundada nos aspectos ecossistêmicos. O povo que vive nas áreas
de monoculturas, com sistemas tradicionais adaptados ao ritmo da
natureza, está completamente esquecido, mas seu modelo de
interação com o meio ambiente e sobrevivência pode servir para dar
outra visão de desenvolvimento à sociedade. Precisamos pensar em
como diversificar a monocultura dependente de agroquímicos, pois
esse sistema, por ser baseado no uso do petróleo, não é sustentável.
Queremos uma nova fronteira agrícola?

Pode-se considerar a cultura de eucaliptos como atividade da
agroindústria, não como floresta. O setor ainda está em plena onda de
mecanização. A proporção de um trabalhador por 350ha,
eventualmente registrada no passado, não é socialmente justa num
país como o Brasil.

O Brasil é um dos maiores países do mundo. No entanto, as
desigualdades sociais motivam o maior movimento de luta pelo
acesso à terra, ao espaço físico. No Norte de Minas há muitas terras
devolutas a serem devolvidas teoricamente ao Estado. O setor de
base florestal está lutando para ficar com essas terras, mas exemplos
práticos mostram outros caminhos para sua reapropriação social.

Claro que há vários problemas com a legislação. As vezes, ela é
contraditória, mas é preciso pensar em como melhorá-la. Muitas
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empresas podem apostar na luta política para ganhar as licenças,
as permissões necessárias. Há vários movimentos que denotam a
insatisfação com o Estado como controlador dos problemas sociais e
ambientais: o movimento de atingidos por barragens, o movimento
contra o plantio de eucaliptos e outros.

E importante que as empresas tenham regras claras, sejam
obrigadas a cumprir as õxigências legais e a apresentar estudos
ambientais. Talvez, fazendo isso, obtenhamos um ganho ambiental e
social muito maior que o atual.

Trechos relevantes das falas dos convidados
"A silvicultura é o setor hoje que mais procura se manter dentro da

legislação no aspecto do plantio de eucalipto. Várias empresas já se
regularizaram com relação às reservas legais, procurando manter
áreas intermediárias de florestas nativas no meio das florestas
plantadas, o que não ocorre nos outros setores da agropecuária".
(Humberto Candeias, do IEF)

Deixo bem claro que sou completamente favorável a qualquer tipo
de desregulamentação de processos do setor de silvicultura".
(Humberto Candeias, do IEF)

"( ...) nos dois últimos Governos tivemos um IEF tremendamente
fiscalizador, sem nenhuma preocupação em levar técnicas novas ao
agricultor. ( ... ) esse fomento nada mais é do que uma atividade de
extensão florestal. Essa política pública é interessante". (João Câncio
de Andrade Araújo, da ASIFLOFI)

"Podemos ver agora um grande 'lobby' a fim de desregulamentar
ainda mais a legislação". (Klemens Laschefski, da UFMG)

3 - Visão estratégica de Governo
Texto baseado na palestra do Sr. Marco Antônio Rodrigues da

Cunha, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
SEDE.

Por si só, a floresta é um negócio e, como tal, deve ser estimulada e
preservada. As aplicações da madeira incluem: fonte energética;
papel e celulose; embalagens, principalmente de partes e de peças
metalmecânicas na indústria automobilística; painéis e chapas,
aglomerados, compensados, OSB, MDF e outras; móveis e outros
aplicativos na construção civil. Trata-se de uma atividade geradora de
empregos, principalmente pelas correlações possíveis na chamada
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cadeia produtiva.

Paralelamente, existem outras formas de negócio que estão se
apresentando. O Protocolo de Kyoto deixa claríssimo que há
possibilidade de venda de créditos de seqüestro de carbono a
empreendimentos poluidores em países desenvolvidos. E uma
realidade que está batendo à porta. Minas já tem negócios efetivados,
o projeto da Plantat Siderurgia é um exemplo dentro da cadeia
produtiva da silvicultura. As empresas, notadamente da Europa e do
Japão, estão sofrendo pressões por parte da sociedade para se
adequarem ambientalmente. Efetivamente, algumas iniciativas
crescerão nos próximos anos. Minas precisa participar dessa cota
econômica e financeira, fundamental para diminuir a desigualdade
social entre o bloco do Primeiro Mundo e o Brasil.

O antigo PROFLORESTA, programa de financiamento para a
silvicultura, precisa ser revitalizado, com a revisão de seus termos e
de suas normas. Essa discussão e outras afins devem passar pela-já
criada Câmara Setorial de Silvicultura.

O Governo do Estado se preocupa em ter um volume de oferta de
recursos condizente com o plano de restauração dos 2.000.000ha de
florestas plantadas. Ao mesmo tempo, vê a necessidade de induzir os
produtores rurais a se agregarem a essa atividade, porque constituirá
renda complementar, principalmente para os pequenos.

Há negócios menores, como o mel e seus derivados, que constituem
atividades correlatas compatíveis e podem se tornar um programa
social de monta, fixando o homem no campo e, ao mesmo tempo,
preservando a atividade econômica ao longo do tempo. Para esses
microempreendedores, como o apicultor, pretende-se usar o
financiamento do. Programa FUNDESE-G ERAM INAS, que possui
características voltadas à produção informal.

A ação governamental deverá gerir uma política de estímulo à
silvicultura e a seus derivados, em especial na área fiscal. Pleiteia-se
um tratamento tributário passível de dar a Minas Gerais, na pior das
hipóteses, igualdade de condições com o que há em outros Estados -
Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina e Paraná, nossos grandes
concorrentes atualmente.

Entre os programas de governo classificados como estruturadores, o
Governador destacou o relativo à movelaria, pela sua elevada
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ambiência em todas as regiões do Estado. São cinco arranjos
produtivos locais de movelaria nas diversas regiões, com alto
potencial de alavancagem da economia. Porém, o setor de base
florestal deve atrair não apenas empresas da área de móveis, porque
se precisa do componente principal, a matéria-prima. E necessário
uma visão integrada da cadeia produtiva e ação em cada um dos seus
elos, de forma a fortificá-los equânime e simultaneamente, pois não
adianta fazê-lo em períodos diferenciados.

Com relação aos benefícios, destaca-se, entre os principais, a
geração de emprego. Estima-se que uma correta aplicação desse
programa, em toda a cadeia produtiva, geraria acima de 120 mil
empregos, dos quais 60 mil nas regiões mais carentes, Norte e
Nordeste de Minas.

A correta política de trabalho, manejo e compromisso social
revitalizará, de forma ambientalmente correta, todos os segmentos,
seja o de geração de emprego, seja a função social da empresa, seja
o relativo à questão do manejo sustentado ao longo do tempo.

Haverá outras empresas de natureza diversa, tanto na área química
quanto nas complementares da cadeia econômica, que permitirão o
crescimento do setor e a correção das desigualdades sociais. Pode-se
traduzir isso no grande negócio de Minas Gerais da próxima década.

4 - Linhas de crédito para a silvicultura
PROFLORESTA
Segundo o Sr. Gilvan Westin Cosenza, do BDMG, o

PROFLORESTA é um fundo estadual criado pela Lei n° 11.398, de
1994, que contou com recursos oriundos de acordo feito pelo Governo
de Minas com o BIRD, à época da criação do fundo. O que o mantém
hoje é a reaplicação dos valores que retornam ao fundo.

O PROFLORESTA já financiou cerca de 150.000ha de plantios
florestais. Possui saldo de aproximadamente R$90.000.000,00 e é
destinado a empresas ou indústrias que tenham a floresta como
geradora de matéria-prima ou a empresas florestais vinculadas às
empresas consumidoras.

Como o recurso desse fundo vem apenas do repagamento, ele é
insuficiente para atender toda a demanda. Os financiamentos
contratados para os próximos dois anos já absorvem totalmente o
repagamento. A expansão dos créditos depende de novos recursos
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para o fundo.

PROPFLORA
O Programa de Plantio Comercial e Recuperação de Florestas -

PROPFLORA - é destinado a produtores florestais individuais com
recursos do Ministério da Agricultura e disponibiliza até R$-150.000,00
por tomador. E uma linha bastante interessante para médios e
grandes produtores rurais: Os encargos dessa linha são de 8,75% ao
ano.

O Banco do Brasil vem exigindo, para o financiamento de plantio
florestal, que os produtores tenham preferencialmente alguma
integração com as empresas compradoras do seu produto final. Um
projeto que já está em final de contratação com a CENIBRA envolve
produtores integrados da empresa (fomento florestal) e vai propiciar
abrangência na utilização desses recursos.

BNDES Automático
Esta é uma lihha de recursos mais caros que atende ao plantio de

floresta. Envolve um indexador - a TJLP - e juros fixos em torno de 6%
a 6,5%. Há grande disponibilidade de recursos, mas estes são mais
adequados para as grandes empresas, com todas as limitações
quanto à garantia.

E necessário que o BDMG estreite os laços com as empresas para
atuar nos programas de fazendeiro florestal com esses recursos do
BNDES, que têm condições favoráveis e juros fixos.

Segundo o Sr. Carlos Tadeu de Meio, do Banco do Brasil, a
silvicultura propicia rentabilidade em prazo mais longo, e isso dificulta
a colocação de recursos próprios dos agentes financeiros. Assim, a
participação dos fundos e programas governamentais é essencial para
a maior participação do Banco do Brasil na área de financiamento do
plantio de florestas.

PRONAF Florestal
A linha florestal do Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar - PRONAF - é bastante interessante para o
pequeno agricultor ou para o agricultor familiar, pois os encargos
estão na ordem de 4% fixos ao ano. Existe a possibilidade de redução
de 25% nesses encargos, em função de adimplência, além de
subsídio de 25%, o que provoca a queda do encargo para 3% fixos ao
ano.
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Para a aplicação dos recursos dessa linha, o Banco do Brasil

espera realizar convênio com o IEF e com as Prefeituras. O público-
alvo é o pequeno produtor nas comunidades. O objetivo é fornecer
assistência técnica e mudas a esse produtor, o que deverá lhe render
benefícios.

GERAM INAS
Segundo o Sr. Valdir Pereira Nunes, do BDMG, no caso específico

das empresas de pequeno porte, principalmente serrarias, fábricas de
móveis e comércio, o BDMG dispõe da linha de crédito do
GERAMINAS, que trabalha com recursos do Estado. Nesse caso, as
empresas recolhem parte do ICMS para o fundo que constitui os
recursos do GERAMINAS. Essa linha é bastante dinâmica e atende
de maneira razoável o setor de pequenas empresas.

O grande problema da linha de financiamento bancário para as
empresas é a questão do custo e da regulamentação. A quantidade
de documentos exigidos é muito grande. O Banco, por ser
administrador de recursos públicos, tem de tomar mais cuidado e
cumprir um conjunto de normas. As empresas reclamam desse
volume de exigências.

A garantia é outro problema. As empresas de reflorestamento
oferecem o seu patrimônio de imóveis rurais, em hipotecas, nos
contratos de crédito. Ao longo do tempo, essa fonte de garantias
acaba se esgotando, e, em decorrência disso, também se esgota a
capacidade de endividamento da empresa, comprometendo a
concessão de novos financiamentos. A saída seria o penhor das
florestas plantadas, mas isso novamente esbarra no problema da
normatização. Para que o Banco faça o penhor das florestas
plantadas, há a exigência da contratação de seguro florestal. Esse
seguro também compromete o custo final das linhas de crédito, pois
passa a integrá-lo.

A disponibilidade de recursos também é outro problema bastante
complicado. Grande parte dos recursos que circulam no País é
absorvida pelo Governo. Apenas 20% dos recursos disponíveis ficam
para o mercado. Essa quantia é muito pequena para atender às
necessidades das empresas.

Dificilmente um Banco comercial terá interesse em aplicar no setor
florestal, que, por isso, deve ser atendido pelos Bancos de fomento.
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Trechos relevantes das falas dos convidados
"Foi mais um setor em que Minas saiu na frente

programa (PROFLORESTA) que não existia e que
ser adotado. Temos plena consciência disso. ft
com a aplicação do recurso; o que nos falta é o
Consenza, do BDMG.

do Brasil, com um
se torna modelo a
o temos problema

recurso". Gilvan W.

"Temos pleiteado ao Governo Federal a ampliação dos recursos do
PROFLORESTA, que é o fundo mais indicado que temos atualmente
em termos de encargos e de prazo, mas gostaríamos de contar com o
apoio da Comissão Especial da Silvicultura para que isso fosse
viabilizado". Gilvan W. Consenza, do BDMG.

"Quanto aos pequenos produtores, ( ... ) temos mecanismos, por meio
de convênios com cooperativas de crédito rural, em que há uma
facilitação muito grande para que esse crédito chegue ao produtor. E
claro que o envolvimento das empresas é fundamental". Gilvan W.
Consenza, do BDMG.

"Com relação ao PRONAF Florestal, (...) havia uma obrigatoriedade
de aplicação no primeiro ano de, no máximo, 40% dos recursos ( ... ).
Esse é um fator que praticamente inviabiliza a contratação do
financiamento. Como todos nós sabemos, na implantação de um
projeto florestal,, praticamente 80% vão no primeiro ano". . Ivo Pêra
Eboli, da EMATER-MG.

5 - Comunicação e "marketing"
(Texto baseado na apresentação da Sra. Cláudia Vieira Tanure, da

Press Comunicação.)
Os objetivos fixados para o trabalho de comunicação na área da

silvicultura, a exemplo do projeto desenvolvido pela AMS, estão
focados na construção de imagem. A silvicultura, em especial, possui
uma particularidade: o grande preconceito da sociedade e dos
formadores de opinião com relação ao eucalipto e às florestas
plantadas. Logo, o maior desafio é quebrar esses mitos . e
preconceitos. E necessário conquistar espaço na mídia para os
assuntos de interesse do setor de base florestal. Até hoje, quase nada
foi feito com esse fim. A imprensa e a opinião pública cristalizaram
uma imagem negativa sobre o eucalipto. As ações do setor precisam
ter visibilidade positiva e ser do conhecimento da sociedade, a
exemplo dos congressos, feiras, seminários e encontros realizados ao
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longo do tempo. É também necessário minimizar os focos de
tensão na relação entre o plantio florestal e as empresas ligadas a
essa área.

Existe uma resistência por parte das emissoras de televisão em
aceitar sugestão de pauta referente à área florestal. Consideram,
ainda, o eucalipto um componente de degradação ambiental. Porém,
é uma. estratégia válida oferecerá imprensa, durante todo o tempo,
informações corretas de maneira espontânea e contínua, por meio de
matérias programadas, sugestões de pauta e encontros sobre o
plantio florestal.

A AMS tem um plano de comunicação e "marketing" para 2004 e
início de 2005 que inclui o estabelecimento de um novo programa de
visita às redações e às empresas, com o estabelecimento mensal de
um tema, abrindo pautas diferenciadas para cadernos distintos. No
último ano, observou-se uma melhoria Com relação à intenção da
imprensa, que já demonstra uma predisposição para ouvir o setor.

Outro exemplo é a campanha que vem sendo patrocinada pelo
SINDIFER.

Trechos relevantes das falas de Deputados
"Minas Gerais possui todas as condições para ser auto-suficiente, e

as empresas são extremamente competentes. Então, por que não
fazem isso?" (Deputado Doutor Viana)

o setor quer é, além de uma política pública, principalmente uma
definição conceitual, que é caracterizar a floresta como agronegócio."
(Deputado Paulo Piau)

IV - A silvicultura e os processos socioambientais
A importância econômica indiscutível da silvicultura fica clara a partir

do conhecimento de toda a cadeia produtiva, com seus potenciais e
desafios, apresentada à Comissão Especial da Silvicultura. Portanto,
como toda atividade econômica, a silvicultura tem efeitos diretos e
indiretos relacionados ao meio ambiente e às relações sociais nas
regiões de plantio. Percebe-se uma evolução nos métodos de plantio,
condução e colheita, que, ao contrário dos sistemas implementados
na década de 70, têm priorizado maior proteção ambiental,
principalmente com a preservação da mata nativa (no mínimo 20%,
prevista como reserva legal na legislação ambienta]) e a conservação
do solo.
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O próprio mercado florestal é hoje mais exigente com relação às

questões ambientais. Nos projetos financiados pelo Banco Mundial,
referentes ao Fundo de Protótipo de Carbono - PCF (Prototype
Carbon Fund) -, que prevêem recursos para o seqüestro de carbono
atmosférico como forma de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -
MDL , existem normas que obrigam as empresas interessadas em
aderir ao programa a obterem um certificado ambiental das florestas
plantadas. Isso é um avanço, pois as empresas têm necessidade de
se adequar aos novos padrões internacionais de comercialização.

Até hoje não há um consenso sobre os efeitos ambientais e sociais
dos sistemas de plantio florestal, compostos em sua maioria por
eucaliptos e pínus. Em toda a literatura científica existem dados
desencontrados com relação aos efeitos sobre o ciclo hidrológico e a
composição dos solos nas regiões de florestas plantadas. Assim, a
efetividade do desenvolvimento sustentável deve ser
sistematicamente questionada. Enquanto instituições governamentais,
empresas e até organizações ambientalistas apóiam a expansão do
plantio de espécies florestais de rápido crescimento, boa parte das
comunidades locais e outras entidades temem pela reativação das
monoculturas, sobretudo no bioma cerrado, nos moldes tecnológicos
adotados na década de 70, que tiveram graves conseqüências
ambientais e sociais. As afirmações que se fazem sobre o plantio do
eucalipto, muitas vezes tidas como mistificação e resistência, podem
estar fundamentadas na experiência local de comunidades em
algumas regiões de Minas Gerais.

São polêmicas as alterações nos regimes de águas provocadas pelo
plantio do eucalipto, pois afetam as condições ecológicas, mesmo em
áreas que vão além dos limites das plantações. Por isso, é
importantíssimo observar, nos plantios de espécies florestais e nas
demais culturas, as condições naturais, o zoneamento agroecológico,
• composição do deflúvio, a geologia, o regime de chuvas na região e
• qualidade final da água. Deve haver um efetivo monitoramento e
planejamento dos processos hidrológicos envolvidos na bacia
hidrográfica.

Na região de Curvelo e Felixlândia, visitada pela Comissão, os
moradores locais observam a secagem de rios e córregos, o que,
segundo eles próprios, pode estar relacionado com a introdução do
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eucalipto na região.

A perda da biodiversidade é um aspecto indiscutível quando ocorre
substituição de formações vegetais nativas por sistemas florestais
implantados ou por qualquer monocultura, seja ela de soja, arroz,
pastagens, milho, etc. A presença de poucas espécies vegetais,
associada ao uso de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas e inseticidas),
reduz muito a diversidade de plantas e animais. Este modelo de
intervenção pode ocasionar uma diminuição da capacidade de suporte
dos ecossistemas, tornando-os frágeis e altamente dependentes de
intervenção externa.

Um dos caminhos apontados para maior sustentabilidade seria o
estabelecimento de sistemas agrossilvipastoris que visam à
integração de plantas anuais (arroz, milho e feijão), pastagens e
frutíferas às essências florestais. O desenvolvimento de corredores
ecológicos com mata nativa pode também ser considerado uma
medida mitigadora do efeito de redução da biodiversidade e já é
realizado por algumas empresas do setor florestal.

Diante da imperiosa necessidade de expansão da silvicultura no
Estado, as empresas, os agricultores e as associações devem buscar
o desenvolvimento econômico garantindo a sustentabilidade do setor.
Para tanto, é necessário realizar pesquisas com o objetivo de
melhorar as condições de plantio e implementar ações e políticas
públicas que garantam a produção florestal, mas também respeitem
os interesses das populações locais e mantenham a capacidade de
renovação dos biomas e ecossistemas.

V - Conclusões e recomendações
1 - Conclusões
Após analisar as informações recebidas durante as exposições,

debates e visitas técnicas que a Comissão realizou, podemos extrair
um conjunto de conclusões e, a partir da relação entre elas, elaborar
recomendações.

A primeira constatação é que as três vertentes dos setores .de base
florestal - siderurgia a carvão vegetal, celulose e papel e sólidos e
painéis - são fundamentais para a economia e para o processo de
desenvolvimento de Minas Gerais. A exuberância demonstrada pelos
segmentos que compõem o setor, nos aspectos tecnológicos, de
organização e de motivação para prosseguir como importante fator de
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geração de emprego e renda no Estado e no País contrasta
extraordinariamente com a ausência de políticas públicas específicas,
com o excesso de mecanismos de comando e controle e com as
fragilidades operacionais dos órgãos governamentais relacionados
com essa área.

Outra questão é o tratamento sistemático dado pelo poder público
aos plantios de espéôies florestais como obras de recomposição
ambiental. A nosso ver, esse é um desvio conceitual grave, mesmo se
levarmos em consideração que as florestas plantadas são culturas de
menor impacto ambiental e passíveis de utilização em recuperação de
áreas degradadas. Eventualmente, a silvicultura, por sua similaridade
com as florestas naturais, pede ser utilizada como meio de
recomposição ambiental e, neste caso, estará sujeita a normas e
procedimentos claros dos órgãos ambientais, para que esse objetivo
seja cumprido. Diferentemente, quando utilizada em áreas com uso
alternativo do solo autorizado, com o objetivo de produção de
madeira, respeitadas as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, não cabem controles mais complexos que os aplicados à
agricultura ou à pecuária, já que é uma atividade econômica como as
demais que utilizam o solo.

E imprescindível também que o fomento florestal, por suas
características de distribuição de renda, baixo impacto ambiental e
descentralização da produção, seja visto como uma atividade
prioritária na expansão da produção de bens florestais e uma
alternativa ao modelo atual de produção centralizada em grandes
extensões. A indústria deve, portanto, ser estimulada a participar do
fomento florestal não só na posição de consumidora, mas
principalmente como investidora e parceira do poder público e do
produtor rural.

Nesse contexto, programas como o Pró-Floresta (programa estadual
de financiamento da atividade, lastreado pelo fundo do mesmo nome
e que se tornou uma referência nacional no financiamento da
produção florestal) devem ser revigorados, uma vez que o volume de
recursos atualmente disponíveis tem se mostrado insuficiente e não
tem atendido à demanda do setor, que é crescente.

Sabe-se que são altas a capacidade de adaptação e a viabilidade
econômica de essências florestais de rápido crescimento, como o
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eucalipto, em áreas degradadas por atividades agropecuárias. O
Estado possui muitas áreas em acelerado processo de degradação,
em especial topos de morro e encostas íngremes no vale do rio Doce,
ocupadas atualmente por pastagens improdutivas ou mesmo nuas.
Oportunamente, o regulamento da lei estadual de política florestal
(Decreto n° 43.710, de 2004) admite a conversão desse tipo de área
para a atividade silvicultural. Seguidas as recomendações dos órgãos
competentes, é possível a utilização de essências florestais de rápido
crescimento como estratégia economicamente viável de reabilitação
desses solos e normalização do regime hídrico, instalando condições
técnicas para a substituição paulatina por espécies da mata nativa.

A Lei n° 14.309, de 2002, que dispõe sobre a política florestal
mineira, determina que o consumidor de matéria-prima florestal
deverá manter 90% do seu consumo proveniente de floresta plantada.
Os restantes 10% poderão ser oriundos de floresta nativa de áreas
com uso alternativo do solo autorizado, com o devido pagamento da
reposição florestal. Volumes acima do percentual autorizado pagam o
valor de reposição em dobro. Esse método provoca elevados custos
com a reposição florestal, pois, em geral, ainda é pequeno o auto-
suprimento com florestas plantadas, o que estimula, também, a
aquisição de matéria-prima com documentos fiscais fraudulentos de
outros Estados, acobertando carvão vegetal de desmatamentos
ilegais em Minas Gerais. São elevadas, portanto, as perdas de receita
do Estado, que poderiam ser minoradas com a alteração da base de
cálculo do percentual de nativa autorizado.

Apesar da importância estratégica dos setores de base florestal para
a economia mineira, ainda se observa um alto grau de preconceito
incutido na população, classes dirigentes e lideranças populares
contra a silvicultura em geral e a eucaliptocultura em especial. Para
mudar tal situação, são urgentes ações do setor para informar a
sociedade sobre as vantagens do plantio e a utilização de florestas de
forma sustentável, com o respaldo oficial do Estado.

A seguir, relacionamos outras conclusões que julgamos relevantes:
o Estado corre sério risco de desabastecimento de madeira nos

próximos anos em função da insuficiência e irregularidade na
renovação dos plantios de essências florestais ao longo das últimas
décadas;

rs



526
a silvicultura, em especial a vertente que trata da produção de

madeira plantada, segue os mesmos preceitos legais, técnicos e
ambientais de outras atividades que utilizam o solo e outros recursos
naturais. Contudo, recebem da administração pública tratamento mais
rigoroso do que o dispensado ao setor agrícola, quanto aos aspectos
tributários e de controle ambiental;

entre as culturas que demandam o uso alternativo do solo, a
silvicultura é uma das atividades de menor impacto ambiental, por
suas características florestais, além de ser recomendável para a
reabilitação de áreas degradadas ou de baixa produtividade agrícola;

em geral, o nível tecnológico da silvicultura praticada hoje pelas
empresas florestais em Minas Gerais é excelente, sendo plenamente
compatível com a utilização segura dos recursos ambientais, o que
não exime essas empresas do passivo ambiental criado em décadas
passadas;

as áreas já ocupadas pelos setores de base florestal no Estado, com
a produtividade alcançada pelo atual estágio tecnológico da
silvicultura, são suficientes para o pleno atendimento da demanda,
desde que sejam efetivamente incluídas no processo de produção
sustentada;

são necessárias políticas públicas para estimular a reforma de
povoamentos florestais antigos, ou seja, em áreas já sob posse das
empresas florestais, excluídas as que possuam pendências de
qualquer ordem quanto a terras devolutas do Estado;

a despeito do desenvolvimento de pesquisas florestais nas
universidades federais em território mineiro, com destaque para as
Universidades Federais de Viçosa e de Lavras, o setor ressente-se de
um desenvolvimento tecnológico continuado e da falta de uma
estrutura de pesquisa na área de silvicultura nos órgãos de pesquisa
agropecuária do Estado (EPAMIG) e da União (EMBRAPA);

o Estado deve priorizar o fomento da atividade silvicultural pela
agricultura familiar e por pequenos empresários rurais - fomento
florestal -, como meio de atender ao crescimento da demanda por
matéria-prima florestal e garantir renda para esse segmento produtivo;

o fomento à produção de madeira pelos produtores rurais deve ter
prioridade dentro das políticas públicas aplicadas aos setores de base
florestal, indicando-se a necessidade do desenvolvimento da
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integração floresta-indústria;

da mesma forma, os sistemas agrossilvipastoris demonstraram ser
alternativas viáveis e devem ser foco de atenção do poder público
estadual nos aspectos de desenvolvimento e repasse de tecnologia
para os produtores rurais, de forma compatível com o seu porte;

a política tributária atual do Estado para produtos madeireiros é
desestimulante para à desenvolvimento dos setores envolvidos. As
alíquotas do ICMS incidente sobre produtos de madeira praticadas por
Minas Gerais são desfavoráveis à comercialização em relação às
praticadas pelos Estados vizinhos, o que causa um desequilíbrio na
captação de novos investimentos nos setores de celulose e de sólidos
e painéis, além da perda de competitividade das empresas já
instaladas. Ou seja, o Estado não tem atuado de forma adequada na
atração e viabilização de investimentos de base florestal compatíveis
com o potencial de suas terras e com o nível de conhecimento
acumulado;

os setores de base florestal que utilizam exclusivamente madeira In
natura" originada de plantios florestais, por essa característica,
simplificam significativamente a ação fiscalizatória dos órgãos
estaduais. Tal condição implica alto grau de formalidade, o que
dificulta sobremaneira as ações fraudulentas permite uma redução
da burocracia e dos custos de controle. Por isso, devem ter
regulamentação simplificada em relação aos segmentos que
produzem e consomem madeira carbonizada;

os setores de base florestal estão sujeitos a taxas, a registros e a
indenizações ao poder público, em última análise, incidentes sobre o
mesmo fato gerador, que nesse caso se funda na utilização de
matéria-prima florestal. A título de citação:

Taxa Florestal (Decreto n° 23.756, de 1984) - atividades
fiscalizadoras, administrativas, policiais e de estímulo no setor de
polícia florestal;

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas.
Gerais (Lei n° 14.940, de 2003) - exercício regular do poder de polícia
conferido à FEAM e ao IEF para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais;

Registros (Lei n° 14.309, de 2002):
(Art. 45) pessoa física ou jurídica que explore, produza, utilize,
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consuma, transforme, industrialize ou comercialize, no Estado de
Minas Gerais, sob qualquer forma, produtos e subprodutos da flora
nativa e plantada;

(Art. 64) pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços que
envolvam o uso de tratores de esteira ou similares para
desmatamento autorizado são obrigadas a cadastrar-se no IEF;

Indenização pelo custo de análise de pedido de licenciamento
ambiental de fontes de poluição e atividades modificadoras do meio
ambiente (Deliberação Normativa COPAM, n° 1, de 22/3/90).

o setor moveleiro é composto predominantemente por pequenas e
microindústrias, que utilizam, cada vez mais, madeira oriunda de
plantios florestais e de painéis de madeira. Conforme projeto
estruturante do Governo estadual, a movelaria se distribui em cinco
Arranjos Produtivos Locais - APLs. A exigência de licenciamento
ambiental, pelos seus custos, vem se tornando uma barreira para a
continuidade e para a manutenção de pequenas empresas na
economia formal.

o mercado de créditos de carbono é uma alternativa real de
captação de recursos para promoção do desenvolvimento sustentável,
e sua consolidação depende de empenho e parceria entre o setor
privado e o poder público. A silvicultura tem um enorme potencial para
captar esses recursos, em razão de sua capacidade intrínseca de
seqüestro de CO2.

o mecanismo de incentivo fiscal e as determinações legais de
vínculo obrigatório entre o consumo e a produção de matérias-primas
florestais marcaram a instalação da atividade de silvicultura em
extensas áreas no Estado, nas décadas de 60, 70 e 80. Esse
processo estimulou a concentração fundiária e desprezou a
capacidade de trabalho dos produtores rurais, desalojando-os e
promovendo a expropriação de suas áreas tradicionais de ocupação
comunitária, principalmente nas regiões Norte, do vale do
Jequitinhonha e do vale do rio Doce. As empresas florestais
convidadas por esta Comissão para expor sobre suas atividades
demonstraram, de forma expressiva, a implementação de ações de
cunho social envolvendo seus funcionários, famílias de funcionários e
membros das comunidades circunvizinhas, com resultados altamente
positivos. Isso não exime, contudo, os setores de base florestal do
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passivo social ainda existente em relação àquelas comunidades.

2 - Recomendações
Criada para estudar e propor políticas públicas para o setor florestal,

especialmente para as florestas plantadas, bem como ações de
incentivo à produção de madeira em Minas Gerais, esta Comissão,
em face do quadro que encontrou, é levada a recomendar ações em
diversos níveis e diferentes instâncias. Dessa forma, sugeriu medidas
relativas ao nível estratégico, a programas de Governo, a ajustes de
procedimentos e de normas aplicadas ao setor, a alterações na
organização dos órgãos do Estado e, também, a ações corretivas para
problemas causados pelas empresas florestais.

Diante das análises realizadas, esta Comissão recomenda:
a) ao Governador do Estado e aos Secretários de Estado de

Planejamento e Gestão, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

determinar uma ampla revisão no modelo institucional que rege as
atividades silviculturais, de modo a envolver outros órgãos da
administração estadual responsáveis, por exemplo, pela agricultura,
pelo comércio e pela indústria, no gerenciamento da produção
florestal, e não apenas a SEMAD, cujas atribuições visam
precipuamente à preservação, conservação e melhoria do meio
ambiente;

b) aos Secretários de Desenvolvimento Econômico e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e ao Presidente da
Associação Mineira de Silvicultura:

fortalecer a Câmara Setorial de Silvicultura, capacitando-a para
negociar e propor políticas de desenvolvimento, promover o
planejamento estratégico de médio e de longo prazo, sugerir
programas de Governo e orientar a inclusão de recursos no
Orçamento Estadual para execução das políticas aprovadas, e para
que se consolide como fórum democrático capaz de cumprir o papel
de liderança do setor;

produzir conhecimento e desenvolver habilidades para a formulação
e aprovação de projetos de captação de recursos de crédito de
carbono, com a finalidade de consolidar essa fonte de recursos;

c) aos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de
Desenvolvimento Econômico, e ao Banco de Desenvolvimento do
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Estado de Minas Gerais:

adotar medidas para o imediato revigoramento do programa Pró-
Floresta, mediante o aporte de recursos orçamentários, a captação
internacional em bancos de desenvolvimento, a utilização de recursos
do fundo de mesmo nome para equalização de taxas no tesouro
nacional, entre outras fontes de financiamento, de forma que haja
disponibilidade de recursos adequados em volume e condições
comerciais para financiamento da atividade silvicultural;

d) à Frente Parlamentar da Silvicultura da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais:

apresentar na revisão anual do PPAG 2004-2007, até 30/9/2004,
emenda que proponha a criação de uma nova atividade orçamentária,
o desenvolvimento do setor de base florestal mineiro. Essa medida,
uma vez aprovada, formaliza a atividade de base florestal no
orçamento estadual e abre caminho para o planejamento estratégico e
a captação de recursos para o seu desenvolvimento;

e) ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e ao Instituto Estadual de Florestas:

fortalecer o Programa Estadual de Fomento Florestal e desenvolver
mecanismos de incentivo, tais como:

desburocratização dos procedimentos para autorizar a implantação,
colheita e comercialização de matérias-primas florestais oriundas de
produtores rurais ou plantios em pequenas extensões;

oferta de recursos financeiros em condições adequadas ao pequeno
tomador ou às empresas consumidoras;

redução de tributação (taxas, impostos e emolumentos) nos plantios
fomentados;

prestação de assistência técnica e atualização tecnológica constante
(melhoramento genético, adubação e controle de pragas) do
Programa Estadual de Fomento Florestal, em parceria com a iniciativa
privada;

promoção de campanhas de valorização e desmitificação da
silvicultura;

capacitação do produtor fomentado para o uso múltiplo da árvore;
divulgação e desenvolvimento de técnicas agrossilvipastoris

adaptadas ao porte do agricultor;
estímulo à integração entre a produção florestal independente e a
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indústria consumidora;

instituir um programa estadual, complementar ao de Fomento
Florestal, de identificação e recomposição de áreas propensas a
processos de desertificação. Esse programa deveria utilizar essências
florestais de valor comercial, como pioneiras, e reintroduzir
paulatinamente espécies nativas, de forma sustentável, com o objetivo
de restabelecer áreas de preservação permanente e de reserva legal
a médio e longo prazo. Dessa forma, seria possibilitado o
aproveitamento econômico da área enquanto a vegetação nativa se
restabelece;

estabelecer, para os setores produtivos de celulose, de painéis de
madeira e de sólidos (madeira serrada ou roliça):

valores de taxas e de emolumentos diferenciados e compatíveis com
os custos de fiscalização;

medidas (incluídas no projeto de lei anexo) que permitam a
desregulamentação da atividade de silvicultura, que deve receber o
mesmo tratamento conferido às culturas agrícolas, ou seja, controle
ambiental e recolhimento dos impostos estaduais e federais;

adotar medidas para simplificar e tornar mais claras as normas para
reforma de projetos florestais antigos. Sabe-se que diversas das
grandes fazendas florestais são provenientes de contratos de
comodato firmados entre a iniciativa privada e o Governo do Estado
no período de concessão de incentivos fiscais para o reflorestamento.
A autorização de reforma de povoamentos parte da comprovação
formal da posse legal das áreas, o que implica a necessidade urgente
de se promoverem acordos entre as empresas e o poder público..
Ainda sobre as áreas extensas, sabe-se que será necessário o
licenciamento ambiental de toda a área do empreendimento. Esse
procedimento deve garantir a redefinição de áreas de uso restrito e a
recomendação, pelos órgãos competentes, do sistema do meio
ambiente do Estado quanto ao manejo e às medidas mitigadoras de
impacto ambiental. Isso abrirá espaço para aprovação de planos
plurianuais de reforma e a liberação de aproveitamento de resíduos ê
eventuais regenerações de floresta nativa, etc., que normalmente são
utilizados para a redução do custo de reforma;

promover a alteração da base de cálculo do volume autorizado de
consumo de carvão de floresta nativa, oriundo de uso alternativo do
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solo (hoje, lO% do volume consumido de carvão oriundo de
floresta plantada em Minas Gerais), e considerar a previsão de
consumo anual total de carvão vegetal, independentemente de sua
procedência (medida incluída no projeto de lei anexo);

criar um fator de redução para aplicar aos valores de indenização
dos custos de análise de pedidos de licenciamento ambiental das
indústrias de mobiliário;

direcioriar o fomento florestal para áreas marginais das propriedades
rurais, reconhecendo a importância da segurança e da soberania
alimentar para as populações rurais e a sociedade como um todo;

fiscalizar se a reposição florestal está sendo cumprida com rigor, de
acordo com a lei de política florestal. Para tanto, deve ser fortalecida a
fiscalização;

incentivar o manejo florestal com espécies nativas originárias do
próprio ecossistema local, alternativa que pode se tornar uma fonte de
produção madeireira;

garantir a existência de "corredores ecológicos" nas áreas de plantio,
para permitir o trânsito de espécies da fauna e flora;

manter controle rigoroso sobre a seleção das áreas de plantio,
respeitando-se a legislação ambiental e incentivando-se a certificação
florestal;

f) ao Secretário de Estado de Fazenda:
criar um grupo de trabalho no âmbito da SEFAZ com participação

dos diversos setores envolvidos para estudos sobre a revisão da atual
política tributária para produtos derivados de madeira In natura" por
meio de adequação de aliquota e pelo diferimento do ICMS para a
cadeia produtiva baseada nesse produto (celulose, painéis, movelaria,
etc.);

g) às empresas florestais com atividades no Estado:
desenvolver programas de integração com as comunidades locais,

com vistas ao aproveitamento da mão-de-obra local, à melhoria da
educação e qualificação profissional das populações, à criação de
oportunidades de empreededorismo e associativismo em negócios
relacionados à silvicultura (apicultura, extração de essências,
aproveitamento de restos de madeira, artesanato, etc.);

h) ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:
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estabelecer linhas de pesquisa e alocar pesquisadores da área

florestal nos quadros da EPAMIG;
i) ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
permitir a utilização da estrutura da EMBRAPA Milho e Sorgo para a

instalação de um núcleo de tecnologia florestal em Minas Gerais;
j) aos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
autorizar a imediata realização de concurso público para

recomposição dos quadros funcionais do IEF, tendo em vista o
aumento das atribuições que vem majorando o rói de
responsabilidades dessa autarquia, como a gestão da pesca, o
licenciamento ambiental das atividades agropecuárias, o
gerenciamento das Unidades de Conservação Estaduais, entre outros,
além do crescimento da demanda por fiscalização e fomento às
atividades florestais;

1) ao Secretário de Estado de Governo e ao Presidente da AMS:
promover, por meio dos órgãos de comunicação do Governo do

Estado e da imprensa privada, uma campanha de valorização e
desmitificação da atividade de silvicultura pára toda a sociedade, bem
como uma campanha especial de informação direcionada ao produtor
rural, com o objetivo de que este adote a produção florestal como
atividade precípua da propriedade rural, assim como a agricultura e a
pecuária;

m) à Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais:
realizar audiências públicas para discutir o Projeto de Lei n°

1.071/2003, que determina a realização do zoneamento agroecológico
no Estado e condiciona as determinações e compensações desse
ecozoneamento, em especial para discutir os aspectos técnicos do
zoneamento agroecológico, envolvendo universidades e órgãos
governamentais;

n) ao Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM:
realizar estudos e pesquisas para avaliar os impactos das espécies

florestais sobre o regime hidrológico das bacias no Estado, sobretudo
na região de Curvelo e Felixlândia.

Sala das Comissões, 1° de setembro de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Célio Moreira, relator - Leonardo Quintão -

Padre João - Doutor Viana.

rs



534
V - ANEXOS
1 - Projetos de lei

PROJETO DE LEI N°
Altera os arts. 47 e 48 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que

dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Os arts. 47 e 48 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002,

passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 47- ....................
§ 30 - O percentual de uso de produto e subproduto florestal

proveniente de uso alternativo do solo terá como base de cálculo o
consumo anual total.

§ 60 - No caso de autodeclaração para o consumo excedente de que
trata o §50 , o consumidor poderá quitar o pagamento em dobro
utilizando um dos mecanismos estabelecidos no § 1°.

§ 70 - O órgão competente poderá estabelecer normas simplificadas
para plantio, colheita, transporte, comercialização ou consumo de
matéria-prima florestal para pessoa física ou jurídica que utilize
exclusivamente madeira "in natura" oriunda de floresta plantada.

Art. 48 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47, que
tenha apresentado o seu Plano de Reposição Florestal - PRF -' fica
obrigada a apresentar, no final do exercício, a Comprovação Anual de
Suprimento - CAS.

§ 1° - O Plano de Reposição Florestal de que trata o "capuf' deste
artigo informará o consumo total anual de matéria-prima florestal e as
fontes de suprimento, especificando as opções de reposição florestal
para a parcela oriunda de florestas nativas.

§ 2° - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira "in natura"
oriunda exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda
às condições definidas no "caput" deste artigo pode requerer
licenciamento único de todas as suas fontes anuais de produção e
colheita.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões,	de	de 2004.
Comissão Especial da Silvicultura
Justificação: Os debates e dados apresentados durante as reuniões
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da Comissão Especial de Silvicultura evidenciaram que, no setor
de siderurgia, o nível de comercialização informal de carvão vegetal é
significantemente alto. As razões para tal evidência podem ser
encontradas em fatores culturais, como também em mecanismos
legais que estimulam a prática ilegal. A base de cálculo do percentual
de carvão de floresta nativa autorizado para o consumo é uma dessas
razões.

A lei indica que são obrigatórios 90% de consumo de carvão vegetal
proveniente de floresta plantada e até 10% proveniente de floresta
nativa com uso autorizado. O consumidor deve ao Estado reposição
florestal sobre o volume legal de carvão de floresta nativa. Esta deve
ser paga por meio de plantio florestal próprio ou por plantio realizado
por uma associação de reposição florestal ou, ainda, recolhendo-se o
valor estipulado a uma conta especial de reposição do IEF. Caso o
consumo de carvão de mata nativa seja superior ao máximo
autorizado, a reposição deve ser paga em dobro, e o valor dobrado
deve ser obrigatoriamente depositado na conta.

Ocorre, porém, que a base de cálculo determinada para o volume de
carvão de nativa autorizado é a parcela do consumo oriunda de
florestas plantadas no território mineiro, o que reduz à insignificância
esse volume. Portanto, a quase totalidade, do carvão de nativa
consumido deve pagar reposição em dobro. Esse método estimula a
aquisição de carvão produzido informalmente, visto que onera a
produção legal.

O projeto prevê duas alterações com o objetivo de reduzir a
ilegalidade na comercialização do carvão de nativa, quais sejam
alteração da base de cálculo do carvão de nativa autorizado para o
consumo anual total, o que amplia a base legal de recepção de carvão
dessa origem; criação de autodeclaração de consumo excedente de
carvão de nativa, situação em que o consumidor terá o direito de optar
por uma das três formas de pagamento da reposição em dobro a que
será submetido. Isso permitirá que invista o recurso em floresta
própria ou em associação de reposição, evitando o pagamento em
dinheiro.

Além dessas providências, o projeto prevê a substituição do antigo
Plano de Auto Suprimento - PAS -, instrumento herdado de
legislações antigas e obsoleto no momento atual, por um Plano de
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Reposição Florestal - PRF. Alinhado com a atual prática da
reposição de estoques consumíveis de matéria-prima florestal, o PRF
trará informações sobre o consumo total anual, sobre as fontes de
suprimento previstas e, para o carvão de nativa, a opção prévia do
consumidor quanto à forma de pagamento da reposição. Esse
documento permitirá uma previsão de plantios e fluxo de caixa para
subsidiar o planejamento setorial.

Por fim, adiciona um dispositivo que autoriza o IEF a criar normas de
controle simplificadas pára consumidores de matéria-prima florestal
que utilizem exclusivamente madeira "in natura" de flõrestas
plantadas, classe em que se encaixam os setores de celulose,
painéis, madeira imunizada, entre outros. Justifica esse comando o
fato desses setores apresentarem baixo ou nulo índice de
informalidade e uma barreira tecnológica que não os permite utilizar
produtos da floresta nativa.

2 - Requerimentos
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão Especial de Silvicultura requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja solicitado ao IEF e à Secretaria de Estado da
Fazenda que estudem a possibilidade de readequação da tabela de
valores da taxa florestal aplicados respectivamente a lenha ou toretes
de floresta plantada e madeira em toras, entre outros produtos e
subprodutos que apresentam grande disparidade nos valores taxados,
e que, se necessário, sejam feitos os ajustes devidos.

Justificação: Segundo o art.145, inciso II, da Constituição Federal, a
União, os Estados e os municípios poderão instituir taxas, em razão
do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou colocados à sua disposição. Assim, não se justifica a
enorme disparidade verificada entre os valores da Taxa Florestal
estabelecidos para os diversos produtos de origem florestal, em
destaque os aplicados a toretes e toras de madeira de florestas
plantadas. A fiscalização exercida pelo Estado sobre esses produtos
não apresenta grande variação de procedimentos. Portanto, os
valores de Taxa Floresta cobrados deveriam se equivaler.
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Sala das Comissões, de	de 2004.
Comissão Especial da Silvicultura

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial de Silvicultura requer a V. Exa., nos termos

regimentais, solicitação de providências à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD-, para que,
conforme determina o parágrafo único do art. 72 da Lei n° 14.309, de
?002, encaminhe a esta Casa o projeto de lei que criará, no plano de
carreira dos servidores do IEF, o corpo de fiscalização do Instituto,
com o fim de promover a separação entre o corpo técnico e corpo de
agentes fiscais do órgão.

Justificação - A separação entre o corpo técnico e o corpo de
agentes fiscais do IEF é fundamental para a adequada atuação do
órgão, que hoje acumula as funções de fomentar o plantio florestal e
prestar orientação técnica quanto à gestão ambiental das
propriedades rurais, e de fiscalizar essas atividades, autuando se
necessário. Essa dupla função gera conflitos e desconfiança no
produtor rural.

Sala das Comissões, de	de 2004.
Comissão Especial da Silvicultura

REQUERIMENTO
Ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
A Comissão Especial de Silvicultura requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja solicitado ao Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
10AM - averiguação e providências sobre a redução da vazão de
água, o secamento de nascentes do córrego Buriti Grande e o
rebaixamento do nível da água nas cisternas de moradores vizinhos
às áreas de plantio de eucalipto das Fazendas Buritis e Jacaré,
propriedade de Plantar Siderurgia, no Município de Felixlândia,
denunciados a esta Comissão.

Justificação - Em visita técnica desta Comissão à Fazenda Buriti e à
Fazenda Jacaré, no dia 17/8/2004, representantes do Movimento
Deserto Verde reuniram moradores e proprietários de terras vizinhas,
que fizeram as denúncias acima relatadas.
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Em seguida, a Comissão visitou uma represa artificial seca em.

área de preservação permanente da mesma fazenda. Esse caso 'já
havia sido denunciado ao Ministério Público, que, após laudo técnico
da Fundação Gorceix e vistoria do IEF, firmou um Termo de
Cooperação Recíproca com a PLANTAR, em que afirma que "não
comprovou qualquer intervenção por parte. da empresa PLANTAR em
áreas legais de preservação permanente e muito menos se pode
afirmar que a atividade de reflorestamento poderia ter causado a
alteração no regime de águas superficiais ou subterrâneas". Adotando
o princípio da precaução e reconhecendo o interesse espontâneo da
empresa em adotar medidas mais restritivas, o referido documento
determina que, a partir do primeiro corte do eucalipto, a empresa
expandirá a área de preservação ambiental para 100 metros de cada
lado do córrego Buriti Grande e de sua nascente.

Essa visita também foi acompanhada pelo Professor Herly Carlos
Teixeira Dias, Engenheiro Florestal da UFV, pesquisador na área de
hidrologia.

Pelo fatos expostos, a Comissão julga importante a análise do
IGAM.

Sala das Comissões, de de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Célio Moreira, relator - Doutor Viana -

Leonardo Quintão - Padre João.
3 - Requerimentos aprovados
Durante as reuniões da Comissão Especial foram aprovados os

seguintes requerimentos:
-20/5/2004
- de autoria dos membros da Comissão, solicitando a aprovação da

programação dos trabalhos conforme quadro apresentado;
- de autoria dos membros da Comissão, solicitando a cessão do

Espaço Político Cultural da ALMG na semana de 23 a 27/8/2004, para
a realização de uma exposição sobre o setor de base florestal, além
de convidar a Escola do Legislativo para preparar uma programação
intensiva de recepção e palestras para alunos dos graus fundamental
e médio nesse período;

- de autoria dos membros da Comissão, solicitando sejam
convidados permanentemente para participarem dos trabalhos desta
Comissão os representantes das seguintes instituições: Associação
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Mineira de Silvicultura - AMS -; Sociedade Mineira de Engenheiros
Florestais - SMEF -; Instituto Estadual de Florestas - IEF -; Federação
da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -; Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -; e
Ministério Público Estadual;

- de autoria dos membros da Comissão, solicitando realizar reunião
no próximo dia 27/5, com os convidados que menciona, sobre o tema
"Panorama Geral";

- de autoria dos membros da Comissão, solicitando realizar reunião
do dia 3/6, com os convidados que menciona, sobre o tema "A
Silvicultura".

- 27/5/2004
- de autoria do Deputado Padre João, solicitando que o Prof.

Rodrigo Pinto Mata Machado, do setor de Ecologia do Departamento
de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG,
participe das reuniões desta Comissão;

- de autoria do Deputado Doutor Viana, solicitando que o Prof.
Laércio Couto, Presidente da Rede Nacional de Biomassa para
Energia, seja convidado para expor sobre uso múltiplo da floresta,
com ênfase na geração de energia.

-3/6/2004
- de autoria dos Deputados Paulo Piau, Padre João e Célio Moreira,

solicitando convidar os representantes das entidades que menciona,
para as reuniões dos dias 8 e 17 de junho, para debater;
respectivamente, os temas siderurgia a carvão vegetal e energia, e
celulose e papel;

- de autoria do Deputado Célio Moreira, solicitando seja realizada
visita técnica, desta Comissão, aos viveiros florestais da Empresa
PLANTAR S./A., em Curvelo, por causa da informação de que
apresentam a mais alta tecnologia;

- de autoria do Deputado Padre João, solicitando convidar o Dr..
Klemens Laschefski, professor do Instituto de Geociências da UFMG,
na área de desenvolvimento sustentável, para participar da reunião do
dia 24 de junho;

- de autoria do Deputado Padre João, solicitando convidar o Dr. José
Bonilha, da Faculdade de Economia da UFMG, para participar das
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reuniões dos dias 8, 17, 24 e 29 de junho.
-8/6/2004
- de autoria dos Deputados membros da Comissão, solicitando a

prorrogação do prazo de funcionamento desta Comissão por mais
trinta dias;

- de autoria dos Deputados membros da Comissão, solicitando
convidar o Engenheiro Florestal Ivo Pêra Eboli, Coordenador Técnico
de Silvicultura da EMATER-MG, para acompanhar os trabalhos desta
Comissão;

- de autoria dos Deputados membros da Comissão, solicitando
convidar os representantes das entidades que menciona, para as
reuniões dos dias 24, 29 e 30/6/2004.

-30/6/2004
- de autoria dos Deputados membros da Comissão, solicitando a

suspensão dos trabalhos desta Comissão, pelo prazo de até 20 dias,
a contar do dia 1°/7/2004;

- de autoria dos Deputados membros da Comissão, solicitando a
realização de audiências com os Secretários de Estado de Meio
Ambiente, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de Fazenda, de
Planejamento e de Desenvolvimento Econômico, para que os
Deputados membros desta Comissão, em especial o relator, discutam
as demandas do setor de base florestal de Minas Gerais e melhor
fundamentem o relatório final.

-3/8/2004
- de autoria do Deputado Leonardo Quintão, solicitando realizar

audiência pública na cidade de Ipatinga durante a visita técnica desta
Comissão às instalações da CENIBRA no dia 13/8/2004, com o
objetivo de discutir o programa de fomento florestal da empresa
visitada com a comunidade local;

- de autoria do Deputado Paulo Piau, solicitando realizar audiência
pública na cidade de Uberaba durante a visita técnica desta Comissão
ao pólo moveleiro e à fábrica de painéis de madeira naquela região,
no dia 20/8/2004.

4 - Relação de participantes das reuniões
Local: ALMG - Belo Horizonte.

A tabela referente a "Relação de participantes das reuniões" foi
publicada no 'Diário do Legislativo" de 19.10.2004.
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5 - Relação de documentos recebidos
Durante os trabalhos da Comissão foram recebidos os documentos

a seguir relacionados, que se encontram nos arquivos da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Cópias de Ofícios, Notificações, Relatórios, etc:
- Ofício - encaminha Relatório de Visita Técnica, realizada na Plantar

S.A. Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
- Notificação - ao representante legal da empresa Plantar S.A.

Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
- Análise preliminar - da visita à Plantar Reflorestamento . S.A.

UFV/Departamento de Engenharia Florestal. Prof. Herly Carlos
Teixeira Dias;

- Termo de Cooperação Recíproca - da Plantar S.A. e Promotores
de Justiça. Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

- Carta à Comissão Especial de Silvicultura. José Luiz Pessoa,
Advogado e produtor rural.

Cartilhas:
- Manual Fomento Florestal - International Paper;
- Por dentro do Eucalipto: Aspectos sociais, ambientais ê

econômicos do seu cultivo - CENIBRA.
Fitas:
- Lyptus - Aracruz.
Folders, Catálogos:
- Lyptus - Anuncios 2002. Aracruz;
- Lyptus - Anuncios 2003. Aracruz;
- Lyptus - Descrição do produto - FAS
- Lyptus - Descrição do produto -

Aracruz;
Lâminas e painéis colados.

Aracruz;
- O Futuro Presente em cada Ação. CENIBRA;
- Eucalipto Imunizado para Construção Civil. PRESERVAR Ltda.;
- Tecnologia e Meio Ambiente estão juntos na Preservar.

PRESERVAR Ltda.;
- Catálogo Institucional. SATIPEL;
- Catálogo Sauder - Coleção Exclusiva. Sauder.
Folhetos:
- Pequenos Objetos de Madeira de Eucalipto. UfIaIAMS;
- Sauder Investimento;
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- Plantações Florestais. AMS;
- Duralipto, Eucalipto Imunizado Extra Resistente. PRESERVAR

Ltda.
- Lyptus - Conheça a madeira nobre. Aracruz;
- Lyptus - Comparação entre espécies. Aracruz;
Livros:
- 2003 - Balanço Social e Ambiental - Demonstrações Contábeis.

CENIBRA;
- 2003 - Relatório Anual. V & M do Brasil S.A.;
- 2003 - Balanço Social e Ambiental - Relatório. V & M do Brasil

S.A.;
- Votorantim para mim - Histórias. Votorantim;
- Votorantim 85 anos - Uma história de e trabalho.
Revistas, Apostilas:
- Lyptus - Recomendações técnicas de usinagem, colagem e

acabamento. Aracruz;
- Fibra - Jornal da CENIBRA: Os Frutos do Fomento. CENIBRA;
- Fibra - Jornal da CENIBRA: Indútria Cultural. CENIBRA;
- CENIBRA - Celuloso Nipo-Brasileira S.A.;
- Nosso Grupo - Sem Desperdício. Votorantim;
- Unidades Agroflorestais - Sistemas Agroflorestais. Votorantim;
- Desenvolvimento social, econômico e ambiental com plantios

florestais. AMS;
- The Furniture Collections - 2004. Sauder.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sras. Deputadas e Srs. Deputados, fiz
esse requerimento, em que solicitei usar do tempo de liderança para,
tratar de assunto sobre o qual, desta tribuna, já fiz pronunciamento,
mas que continua em debate e que surgiu na Assembléia nesta
semana, talvez devido a resultados eleitorais e à disputa eleitoral que
ainda se trava. Falo das condições das estradas brasileiras, e
precisamente mineiras, rodovias federais e MGs. Era necessário que
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colocássemos, do ponto de vista dos Deputados do PT, do PCdoB,
dos nossos partidos que compõem a base aliada do Governo do
Presidente Lula, que inclui o PL, o PMDB, o PTB e outros partidos,
nosso entendimento acerca do problema. Já adiantei que o Brasil se
encontra em uma situação desconfortável em relação a sua estrutura.
O que me estranha é que alguns partidos tratem o assunto como se
fosse uma novidade e como se o estado da estrutura no Brasil fosse
recente, como se não se viesse agravando, e que, de repente, alguns
Deputados tenham percebido que as estradas, os portos e as
ferrovias brasileiros têm problemas.

Fazem isso porque não levam em conta os oito anos de Governo
neoliberal, um Governo de 'vende pátria", que só pensou no processo
de privatização. Jamais pensou em construir um país que tivesse
condições de se desenvolver. Portanto, não apostou no crescimento
do País, como forma de transformá-lo em uma grande nação.

Em pouquíssimo tempo de Governo, o Presidente Lula tenta
reerguer o Brasil. Diante de tudo o que foi ou deixou de ser feito,
pretende recolocar o País nos trilhos; está fazendo com que, a partir
de agora, o Brasil tenha condições de apostar na sua infra-estrutura
portuária, ferroviária e, especialmente, rodoviária, que constitui a
nossa grande malha, por meio da qual são feitos transportes de carga.

A partir de críticas que ouvi de alguns Deputados de oposição ao
Governo Lula, procurei fazer um estudo sobre o que, de fato, vem
acontecendo no País. Ademais, busquei registrar os investimentos
que o Governo Lula tem feito no Brasil, precisamente em Minas
Gerais. Por coincidência, hoje, no "Em Questão", página do Governo
Federal, pode-se verificar que o Ministério dos Transportes faz um
balanço daquilo que investiu e do que pretende investir no País. São
dados interessantes para anunciar um reforço de caixa em 2005. Ou
seja, o Governo reconhece que os recursos aplicados em infra-
estrutura não são suficientes e que é preciso investir mais. Por isso
anuncia que, no orçamento enviado ao Congresso Nacional, os
recursos passarão dos atuais R$2.700.000.000,00 para
R$6.000.000.000,00, montante inédito na história do investimento em
infra-estrutura de transportes no Brasil. Trata-se de um salto enorme,
quase o dobro do que se costuma investir e do que foi investido no
ano passado. Durante o Governo de Fernando Henrique, o
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investimento era menor. Dessa forma, esperamos que, até o final
de 2006, toda a malha se encontre em boas condições de tráfego.

Isso se deve ao aproveitamento do dinheiro da dDE, imposto criado
para resolver o impasse de investimento em infra-estrutura no Brasil.
Esses recursos começaram a ser usados no Governo Lula, porque,
durante o Governo passado, nenhum centavo da CIDE foi usado para
essa finalidade. Paulatinamente, o atual Governo começou a investir
esses recursos nas estradas, pois repassa-os aos governos dos
Estados e dos municípios e aplica-os também na construção e na
reconstrução das estradas e rodovias federais.

Esse anúncio foi feito. Podemos acompanhar os investimentos que o
Governo vem fazendo por meio desse "site". Repito: esse é um dado
importante. A CIDE foi criada para originar recursos para a infra-
estrutura do País. Como já disse, durante o Governo FHC, nenhum
centavo foi investido. O Governo Lula iniciou o processo de
investimento da LIDE. Os Estados e municípios passaram a receber
25%; depois, receberão 29%, conforme emenda constitucional
aprovada por meio da reforma tributária. Esses repasses já estão
sendo feitos. Minas Gerais recebeu a primeira parcela no valor de
R$42.000.000,00. Os Governos dos Estados vêm investindo esse
imposto nas estradas estaduais. Todavia, os recursos são oriundos do
Governo Federal.

O Governador Aécio Neves nunca explica o que acontece de fato no
Estado de Minas Gerais. Salvo reclamar, ele não quer dar ciência do
que acontece aqui. No entanto, sabemos que o Estado não investiu e
não tem investido nenhum dinheiro na infra-estrutura. Assim, o que é
feito nas MGs, rodovias estaduais, deve-se a repasses da CIDE,
imposto federal que passou a ser distribuído aos Estados, graças à
reforma tributária. Aliás, o Governo FHC também não fez a reforma
tributária, mas o Presidente Lula se encarregou disso no seu primeiro
ano de mandato.

E agora cria as condições, por investimento desse mesmo imposto
nas rodovias federais.

Em Minas Gerais, no ano de 2002, estava destinada uma quantia de
menos de R$100.000.000,00 para ser aplicada no ano de 2003 -
orçamento oriundo do Governo passado. Em 2003, para ser aplicado
agora em 2004, houve um aumento ainda pequeno, mas de 60% em
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relação ao Governo passado, ou seja, de R$160.000.000,00.
De acordo com o orçamento deste ano enviado ao Congresso

Nacional, serão aplicados pelo menos R$330.000.000,00. Espera-se
ainda, com as emendas dos parlamentares e com a aplicação dos
recursos da CIDE - o novo anúncio do Governo, de um aumento de
R$2.700.000.000,00 para R$6.000.000.000,00 -, que possamos ter
em Minas Gerais a aplicação de R$550.000.000,00. O DNIT trabalha
com esses números, para aplicar aqui nas estradas federais. Com
relação às estradas estaduais, repito, continuará sendo feito o repasse
dos 29% a que o Estado e os municípios têm direito a partir da
reforma tributária.

Portanto, estamos diante de urna possibilidade inédita no Brasil, que
é cuidar da infra-estrutura, dar condições de trafegabilidade às nossas
estradas e obter melhorias nas condições portuárias e ferroviárias.
Esse tipo de planejamento nunca houve no Governo passado. Hoje,
há um planejamento, embora o reconheçamos insuficiente diante do
caos em que encontramos o Brasil e Minas Gerais.

E óbvio que temos problemas em várias estradas. No entanto, só
neste ano, o DNIT conseguiu aplicar 93% dôs R$160.000.000,00 que
estavam destinados às rodovias. Agora, conseguiu um acréscimo de
R$19.000.000,00. Com razão, o povo reclama, mas reclamam sem
razão alguns Deputados da Oposição ao Governo Lula, que apenas
usam o assunto para agitação, em especial nos municípios onde as
eleições ainda não terminaram. Nossa população tem razão quando
reclama do estado de nossas estradas, que não são boas e precisam
ser melhoradas. E obrigação do nosso Governo assim fazer.

Recentemente, a BR-265, que faz a ligação de Barbacena a São
João dei-Rei, recebeu mais R$5.000.000,00. Já está ficando em
condições de trafegabiiidade. A BR-365, de Montes Claros a Pirapora,
também recebeu mais R$5.000.000,00 para dar-lhe melhores
condições de trafegabilidade. A BR-452, no Triângulo, que foi até
interditada pela justiça, agora recebeu R$1.000.000,00. A obra já se
iniciou. Esse problema foi alardeado pelos nossos Deputados, como o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que é do Triângulo Mineiro e
conhece bem a região. A BR-262, na região de Manhuaçu, recebeu
agora um reforço de R$1.000.000,00. A BR-459, de Poços a Itajubá,
recebeu mais R$5.000.000,00, o que deixará a estrada com 50% de
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condições de trafegabilidade.

O Alexandre, nosso representante do DNIT, nos comunicou que em
relação à BR-363, que faz a ligação de Pirapora a Chaveslândia, na
divisa com Goiás, já se conseguiu junto ao BIRD um financiamento.
Espera-se a assinatura, em poucos dias, de nove lotes, que darão
ordens de serviço. No prazo de um mês, a obra nessa importante
rodovia será retomada para dar-lhe condições de trafegabilidade e
melhorar o trânsito e o transporte para a região do Triângulo Mineiro.

Tudo isso entra no planejamento do Governo Federal, que considera
questão essencial a restauração das estradas, para dar àquelas que
estavam em péssimo estado condições de trafegabilidade.

Com esse planejamento, com o dinheiro que tem destino certo, o
Governo espera poder ter, até o final do seu mandato, 100% de
trafegabilidade nas estradas brasileiras. Isso não significa que estará
sanado o problema, porque muitas estradas ainda deverão ser
construídas, ou ampliadas ou duplicadas. Evidentemente, não
faremos isso em apenas um Governo, mas existe um planejamento
extremamente claro em relação a essa questão.

Os Governos Estaduais, repito, têm recebido o repasse da dDE,
como manda a Constituição, reformada durante o Governo Lula.

Falo desses dados porque é importante a população mineira saber
do planejamento do Governo Federal em relação às suas estradas. Ao
mesmo tempo, por meio do repasse da dDE, o Presidente Lula dá
liberdade aos Governos de oferecerem condições de trafegabilidade
às rodovias estaduais.

Não concordo com o que faz hoje a base do Governo Aécio Neves,
fingindo esquecer questões como essa. Sabendo disso, o Governador
procura, no mínimo, desconhecer a ajuda que o Presidente Lula tem
dado ao nosso Estado. Aliás, o Governador Aécio Neves, não
podendo mais reclamar das estradas, hoje escolheu o tema
Segurança Pública para reclamar do Governo Federal, como se não
fosse o principal responsável por essa questão. O que tem feito o
Governador Aécio Neves em relação à segurança pública do nosso
Estado? Essa é a pergunta que devemos fazer. Quanto o Governo do
Estado aplicou em segurança pública? Além de sufocar uma greve da
Polícia Militar, não permitindo a sua divulgação pelos órgãos de
imprensa, por meio de tratamento de choque, o que mais resolveu o
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Governador Aécio Neves em relação à segurança pública? O que
quer? Que o Presidente Lula mande um exército a Minas Gerais e
substitua a função das Polícias Civil e Militar? Como andam as
delegacias? E a falta de viaturas? O que tem feito o Governador para
melhorar a segurança pública do nosso Estado? Dirijo a pergunta ao
Governador. Ao invés de apenas reclamar, dizendo que o Presidente
Lula não enviou o dinheiro, o que ele aplicou?

Como o Presidente é muito benevolente e gosta muito de Minas
Gerais, acabará enviando recursos para a segurança pública, como já
fez. Semana que vem mostro os dados exatos de quanto o Presidente
já investiu aqui. Foi mais do que o Governador do Estado já investiu.

Então, o Governador escolherá o tema Educação, dizendo que o
Presidente Lula não enviou nada para essa área, esquecendo-se do
FUNDEF. Não é possível que o Governador do Estado continue a
permitir que uma professora receba piso salarial de R$212,00!

O Governador precisa responder sobre o que está fazendo por
Minas Gerais em relação ao serviço público. Essa é a resposta que
ele não dá. Portanto, a choradeira não substitui a ação. E o povo
mineiro começou a descobrir isso.

Não farei hoje um balanço das eleições. O Governador cantou que
ganhou as eleições em 85% do Estado. Não responderei a isso agora,
mas esperarei o resultado das eleições em Contagem, Montes Claros,
Uberlândia e Juiz de Fora. Já poderíamos ter feito um primeiro
balanço das eleições em Belo Horizonte e em outros centros, mas
esperaremos, para analisarmos o tamanho do resultado das eleições.

O Governador já deveria ter aprendido que chorar e reclamar não
substitui a ação. Parece que o povo mineiro descobriu isso. Se o
Governador não teve acesso ao resultado das análises das urnas,
paciência. Mas seria bom que consultasse o resultado das urnas, para
não se surpreender, como parece que acontecerá, com o resultado
das eleições nas cidades em que haverá o segundo turno.

Aliás, não poderia deixar de parabenizar a coragem, a dignidade e a
coerência da Deputada Federal Maria Lúcia Cardoso, que veio aqui
ontem e anunciou apoio à nossa Deputada Estadual Marília Campos.

Cobro do Governo do Estado a situação do Deputado Federal Suas
Brasileiro, que foi nomeado e até hoje não foi empossado. Na mesma
época, o Governador nomeou Teodoro Alves Lamounier, Marcos
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Montes Cordeiro e o Deputado Neider Moreira. Todos foram
nomeados e empossados. Engraçado, o Deputado Suas Brasileiro foi
nomeado, mas continua Deputado Federal! Parece-me que o
Governador deseja constranger a Deputada Maria Lúcia Cardoso. Por
que ele não dá posse ao Deputado Federal Silas Brasileiro como
Secretário?

Precisamos fazer essa cobrança, porque a situação é, no mínimo,
inusitada. Ele é Deputado Federal e, ao mesmo tempo, é Secretário
nomeado e não empossàdo. Isso é chantagem? Está tentando dizer
que a Deputada deve se enquadrar onde ele quiser? Gostei da
resposta dela, que, com coragem, dignidade e coerência, veio aqui e
deu seu apoio a quem achou que devia. Parece que deu um recado
ao Governador. E o que ele fará? Deixará de dar posse ao Deputado
Federal Silas Brasileiro? Que atitude terá? Como irá encarar essa
questão em Contagem?

Deputado Adelmo Carneiro Leão, essas perguntas ficam no ar. O
Deputado Neider Moreira foi nomeado e empossado no dia 10 de
agosto. No lugar dele, tomou posse o Deputado Márcio Kangussu O
Deputado Wanderley Avila foi para o Tribunál de Contas e o Deputado
Marlos Fernandes assumiu como suplente, como manda o figurino.
Nesse caso não, o Deputado Federal Silas Brasileiro permanece
Secretário sem tomar posse, para que a Deputada Federal não tome
posse em Brasília. E importante que Contagem tenha uma Deputada
experiente e que possa fazer emendas.

O Governador desejava chantagear a Deputada? Isso é atitude?
Elogio a coerência da Deputada, que mostrou dignidade, brilho próprio
e que deseja ser empossada com os votos oferecidos pelo povo, e
não com atitudes mesquinhas. Aliás, estranha-me o Prefeito de
Contagem cobrar a aliança do PT com o PMDB. Ora, o PMDB é nosso
aliado no plano federal e queremos que o seja em Contagem. As
Deputadas estão juntas numa atitude política que levará mudanças
para Contagem. Aí está a coerência do apoio da Deputada Maria
Lúcia à Deputada Manha Campos. E legitimo e claro.

Cobro uma atitude do Governador e estranho a atitude do Prefeito.
Parece a fábula da raposa e das uvas. O Prefeito de Contagem quis
as uvas e pediu ao Governador. Este não conseguiu alcançá-las, e ele
disse que elas estavam podres. E foi, quem sabe, caçar uma coisa
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diferente. O apoio da Deputada é evidentemente importante e ela
pagou o preço da coerência política. Queremos saber o que o
Governador fará agora.

Falta coerência. O Governador não tem boa memória. Por meio do
"site", podemos ver quais são os Estados participantes da
transferência voluntária. Minas Gerais foi um dos Estados que mais
recebeu transferência voluntária do Governo Federal, ou seja,
R$265.000.000,00 em 2003, já acumulado em 2004. O valor é menor
porque estamos em época de eleições, não podendo ser feitos muitos
repasses. São quase R$87.000.000,00 a mais que a maioria dos
Estados, perdendo para São Paulo em número, mas não em
percentual. Os dois Estados que mais recebem transferência
voluntária são Minas Gerais e São Paulo, governos tucanos.

Entretanto, o Governador não diz isso, apenas reclama, como se a
reclamação pudesse solucionar o problema da falta de capacidade de
gerência do Estado. Se o Governador acredita que o Estado não tem
condições de investir, que seja claro e diga que precisa do Governo
Federal, mas ir à televisão para dizer que Minas Gerais recebeu
migalhas do Governo Federal não tem cabimento.

O povo de Belo Horizonte deu uma resposta coerente, ou seja, que
não são migalhas, mas que é importante a presença do Governo
Federal. Um Governador do Estado que não consegue pagar mais
que um piso salarial de R$212,00 às professoras de P à 4a séries não
tem condições de fazer investimento algum, e a população consegue
enxergar isso.

O Governo do Estado precisa ouvir uma critica, mas talvez não
queira entendê-la. As urnas continuarão ouvindo reclamações. Em
quatro importantes cidades, haverá segundo turno, revelando a
insatisfação com o Governo Estadual. Não podemos fechar os olhos a
isso.

O Presidente Lula tem uma nova visão quanto à estrutura no Brasil.
Não esperaremos que as estradas sejam privatizadas, permanecendo
esburacadas, conforme ocorreu durante os oito anos de Governo
Fernando Henrique. As estradas estão em péssimas condições e
precisam de investimentos. Estamos investindo nas estradas, não de
uma só vez, pois não temos condições de fazê-lo, mas por meio de
um planejamento real, com dinheiro da dDE, criado para isso, mas
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que, até o Governo passado, não havia sido usado.
Os repasses aos Estados continuarão, e os investimentos nas

rodovias públicas federais aumentarão consideravelmente em Minas
Gerais. Passarão de, no mínimo, R$160.000.000,00, este ano, para
R$330.000.000,00, no ano que vem, podendo chegar a
R$550.000.000,00, por meio das emendas orçamentárias que estão
sendo solicitadas pelo DNIT.

O Governo reconhece que a questão da infra-estrutura é
fundamental para o crescimento do Brasil e aposta nele. Essa é a
grande diferença. O Governo passado apenas apostava em vender o
Brasil, em privatizar o País, em entregar o País para o capital
financeiro internacional, e não em constituir-se uma verdadeira nação.

Não temos varinha de condão nem condições de fazer tudo de uma
só vez, mas a diferenciação existe. Talvez as umas de Minas Gerais
tenham mostrado exatamente a sensibilidade do eleitorado, pois o
Governo tem a sensibilidade de saber que o Brasil precisa de
investimento para o crescimento, que não pode vir apenas da
iniciativa privada, mas do Governo.

Infelizmente o Governo do Estado não entendeu e não contribui para
isso, vivendo ainda em uma época passada, quem sabe esperando
que a venda de estatais solucionem problemas que deveriam ser
solucionados pelo próprio País.

Quem quiser maiores dados acerca dos investimentos nas estradas
brasileiras pode acessar o "site" do Ministério dos Transportes, pois a
prestação de contas é feita diariamente. Lá estão as perspectivas para
o Estado e para o País.

O texto de hoje do "Em Questão" é bastante esclarecedor e dá-nos
exatamente a informação de onde o Governo fará investimentos e das
ações a que o Ministério dará prosseguimento.

O Ministério dos Transportes praticamente colocou em dia a dívida
antiga. Muitas obras foram paralisadas porque não havia contrato ou
porque existiam dívidas enormes com as empreiteiras. O Brasil hão
tinha crédito com essas construtoras, para que continuassem •as
obras, mesmo as licitadas. Não lerei os números, pois seria algo
enfadonho, mas praticamente falta o pagamento de serviços no valor
de R$344.000.000,00, que já estão previstos nos limites de gasto de
2004. Isso dará à construção pesada condições de acreditar no País e
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a possibilidade de ajudar o nosso Governo e o nosso povo,
reconstruindo as estradas nacionais e dando-lhes trafegabilidade.

O próprio Presidente do Sindicato Nacional da Indústria da
Construção Pesada, Luiz Fernando Santos Reis, disse o seguinte: "A
melhor prova disso é que algumas empresas do setor da construção
pesada estão comprando novos equipamentos para dar continuidade
às obras. Esse investimento é conseqüência da confiança na
retomada econômica".

Temos todas as condições de fazer essa reconstrução, mas é
preciso reforçar o que está sendo feito para a retomada do
desenvolvimento do Brasil, e não apostar no passado. Essa aposta
seria nefasta para o País e interromperia esse ciclo de reconstrução
nacional que está apenas começando. Muito obrigado.

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

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de terça-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.897/2004

Rejeita as contas do Governador do Estado referentes ao exercício
de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam rejeitadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2003.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 2004.
Rogério Correia
Justificação: A prestação de contas de 2003, enviada a esta

Assembléia pelo Governador Aécio Neves, traz uma evidente violação
das disposições constantes na LDO para o exercício, a Lei n°
14.371/2002, e na Emenda à Constituição n° 29/2000. O parágrafo
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único do art. 8 0 daquela lei mandava contabilizar as despesas em
ações e serviços de saúde, para cumprimento da Emenda à
Constituição n° 29, nos mesmos termos de 2002. Assim, em 2003
seriam consideradas despesas em ações e serviços públicos de
saúde apenas aquelas despesas decorrentes de atividades
implementadas pelos órgãos e entidades integradas ao Sistema único
de Saúde - SUS.

No que diz respeito ao cumprimento da Emenda à Constituição n°
29, a proposta orçamentária encaminhada à Assembléia e por ela
transformada em lei foi elaborada, como não poderia deixar de ser,
em conformidade com a interpretação dada pela LIDO. Coerente com
a lei orçamentária, até novembro de 2003, o Governo vinha
demonstrando essas despesas na Internet seguindo o preceito da
LDO. Surpreendentemente, em dezembro o demonstrativo foi
alterado, passando a conter despesas referentes ao IPSEMG, IPSM,
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, IMA, FEAM e COPASA-MG, nos
termos do orçamento aprovado para 2004. Note-se ainda que essas
despesas também passaram a constar no balanço de 2003, apesar da
determinação em contrário da LIDO. Assim, no balanço constam
despesas no valor de R$1.084.958.000,00, que se constituem em
10,20% da base vinculável de R$10.849.576.000,00. Com  essa
manobra contábil, o Estado teria despendido em serviços de saúde
0,2% acima do percentual determinado pela Emenda n° 29.

No entanto, se calcularmos os valores de acordo com o que
determina a LIDO, teremos um total de despesas de
R$692.318.000,00, o que representa 6,69% sobre a base vinculável
de R$10.348.108.000,00. Faltariam, portanto, R$342.492.800,00, ou
3,31% do orçamento, para a complementação do mínimo
constitucional de 10%. Note-se que a diferença entre os dois cálculos
se concentra, principalmente, nas despesas do IPSEMG
(R$136.000.000,00) e da COPASA-MG (R$195.000.000,00),
entidades que recebem contraprestação de recursos dos usuários
para seus serviços e que não atendem ao conjunto da população, não
cumprindo, portanto, os princípios de universalidade e gratuidade
garantidos pela Constituição aos serviços públicos de saúde.

O Governo Estadual tenta justificar o descumprimento do preceito
constitucional e da LIDO como forma de adequação das contas
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estaduais à Instrução Normativa n° 11/2003, do Tribuna! de
Contas, que teria definido a inclusão das despesas dessas entidades
entre as ações e serviços de saúde. Parece absurdo, no entanto, que
uma instrução do TCE possa se sobrepor a decisão soberana desta
Assembléia, que definiu em lei o conteúdo da vinculação
constitucional. Além disso, não se justifica que o Governo tenha
tomado a decisão de alterar a prestação de contas mensal já em
dezembro, quando a instrução normativa só foi publicada no dia 31 do
mesmo mês. Tudo indica que o Governo, ciente da impossibilidade de
cumprir a Constituição, em face das insuficientes despesas até aquele
momento	efetivadas,	antecipou-se	a	uma	norma	de
constitucionalidade no mínimo duvidosa e que só poderia ter validade
no ano seguinte e, em clara ação de má-fé apoiada em parecer da
Advocacia-Geral do Estado, alterou as contas do Estado no que diz
respeito aos serviços de saúde.

A esse grave descumprimento da Constituição Federal, soma-se o
desrespeito ao art. 212 da Carta mineira. Segundo esse dispositivo, o
Estado deve repassar à FAPEMIG 1% da receita corrente ordinária,
em parcelas duodecimais, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento
científico e tecnológico. Como reconhece a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, em seu parecer, na ocasiãoem que foi
apreciada a mensagem do Governador contendo a prestação de
contas, "a análise dos demonstrativos contábeis revela que o efetivo
repasse de recursos financeiros correspondeu a apenas 21,57% do
montante devido. Do total de recursos repassados, 78,24% foram
transferidos em janeiro de 2004, em data posterior à do encerramento
do exercício, com efeitos meramente escriturais. Considerando-se
apenas os recursos ordinários, observa-se um valor de
R$178.920.000,00 de saldo a repassar. Ademais, não se observou,
em qualquer mês do exercício, o dispositivo constitucional que impõe
a transferência duodecimal". Impossível maior clareza do que a
demonstrada pela Comissão quanto à inconformidade das contas do
Governo com a Constituição Estadual.

O reiterado desrespeito dos sucessivos Governos a esse
mandamento constitucional não pode servir de desculpa para a
perpetuação de procedimentos anti-republicanos. Na contas de 2003
a reiteração dessa atitude de desinteresse pela ordem constitucional é

rÀ



554
ainda mais agravada pela tentativa de apagar, por meio de
manobra contábil e sem nenhuma discussão democrática, os vestígios
desse insistente descumprimento. A dívida acumulada do Tesouro
com	a	FAPEMIG,	devidamente	contabilizada,	somava
R$319.570.000,00 no final do exercício. Note-se, entretanto, que
foram registradas baixas de R$318.850.000,00 em 26/1/2004,
supostamente com amparo no art. 38 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias n° 14.371, de 2002:

Esse artigo determina que "o superávit financeiro de recursos
diretamente arrecadados - fonte 60 - das autarquias e fundações
reverterá como recurso ordinário no final do exercício financeiro",
excetuados os relativos às entidades vinculadas ao SUS. No entanto,
os recursos destinados à FAPEMIG não podem ser entendidos como
recursos diretamente arrecadados, já que são recursos ordinários
repassados à Fundação em decorrência de vinculação constitucional,
não podendo ter outra destinação. E o que já reconheceu a Comissão
de Fiscalização Financeira, que recomenda em seu parecer, a revisão
desse procedimento, acompanhando recomendação constante no
parecer técnico do Tribunal de Contas.

As contas apresentam ainda outras irregularidades, apontadas pelo
relatório técnico do TCE, entre as quais se incluem a manutenção dos
recursos do FUNDEF no caixa único do Estado, configurando outro
desrespeito direto de preceito da Constituição da República; a
realização de despesas além do crédito autorizado pela TURMINAS e
pela Rádio Inconfidência, contrariando a Constituição e a Lei n° 4.320,
de 1964; a exclusão, nos demonstrativos de despesa com pessoal,
das despesas efetuadas no elemento de despesa 34 - despesas de
pessoal decorrentçs de contratos de terceirização, o que impede o
controle dos gastos com pessoal e descumpre mandamentos da Lei
de Responsabilidade Fiscal, além de outras irregularidades e
incorreções formais.

Tal elenco de irregularidades só confirma a falta de apreço do atual.
Governo pelo respeito à legalidade e ao estado constitucional de
direito, assim como pelas deliberações democráticas desta
Assembléia. E isso que nos leva a manifestar, por meio do substitutivo
apresentado, nossa inconformidade com as contas e nosso desejo de
que esta Casa faça valer seu poder de fiscalização, em benefício do
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espírito democrático e republicano que nos deve orientar.

ERRATA
P REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA
Discursos Proferidos em 17/2/2004

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de
27/2/2004, na pág. 28, col. 4, após o discurso do Deputado Dinis
Pinheiro, acrescentem-se os seguintes apartes; dos Deputados Miguel
Martini e Rogério Correia:

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Sem dúvida nenhuma, Sr.
Presidente, amanhã teremos a oportunidade, com um tempo maior, e
nos propomos a isso, de discutir essas questões com o PT.

A estratégia utilizada continua sendo a de que nunca mais se vai
comer ovo. O Líder do PT, talvez até atordoado em seus
pensamentos, começa a confundir os nomes. Deputado, sou o Líder
da Maioria, mas V. Exa. disse que sou Líder do PSB, depois do
PSDB, como se isso pudesse desqualificar a fala de um parlamentar
que está aqui preocupado com o Governo Lula.

Ele tenta dizer como se eu fosse do PSDB. Com  muita honra e
muito prazer, dignamente defendi o PSDB . até o momento, em que
percebi que havia um outro partido que se adequava melhor às
propostas que queria defender. Isso não torna maior ou menor o
discurso ou a fala de um parlamentar.

Deputado Rogério Correia, V. Exa., por exemplo, talvez conheça o
caso da FENASEG, mas esteja desinformado ou mal-informado. V.
Exa. sabe perfeitamente que há uma ação no Tribunal de Justiça e no
STF para derrubar a cobrança da taxa vetada pelo Governador. Claro
que o interesse do Governador é cobrar. Tão logo essa questão na
justiça seja resolvida, sem dúvida alguma voltaremos a aprovar, como
no passado. Só que, neste momento, seria uma ação que não
redundaria nos resultados que almejamos.

A desqualificação como forma de diminuir o impacto do que se
afirma é também uma manobra com pouca sustentação. Quero dizer
que o mundo começa a se preocupar. O "New Vork Times", os jornais
da Europa, a BBC, os jornais da Argentina, do Chile, todos enfocam
essa questão. Quando V. Exa. fala da governabilidade... Quando
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assumiu, a primeira coisa que o Palocci fez foi mostrar no exterior
que o Governo defenderia o capital internacional e que se poderia
ficar tranqüilo. Daí porque elevou para 4,25 o superávit primário -
preço altíssimo para ações sociais neste País.

A preocupação era lá fora. O que eles queriam? A credibilidade de
que esse Governo não atropelará o processo e que encaminhará de
maneira segura e serena: Essa questão vazou. Em outros países
vimos que Presidentes caíram devido a uma simples gravação
telefônica. Quem não acompanhou o "Watergate"? Um país inteiro
discutiu durante muito tempo se o Presidente mentiu ou não no caso
do suposto envolvimento com a Mônica Levinsk.

Deputado Rogério Correia, o que desejamos dizer é que não resolve
jogar a questão para debaixo do tapete, devemos enfrentá-la. Não
podemos minimizar. O problema deve ser tratado conforme o seu
tamanho, ou seja, nem menor ou maior nem superestimar ou
subestimar. O que se exige neste momento é isso. Até este momento,
o Presidente Lula - acredito que, aliás, até o final da CPI - não tem
envolvimento algum. Acredito nessa possibilidade e idéia. E claro que
ele tem a responsabilidade de mostrar para a sociedade que os seus
auxiliares e, principalmente, seu Chefe da Casa Civil, que é o todo-
poderoso, conta com essa credibilidade. Sabemos que e PC Faria
agia por meio de tráfico de influência. Então, temos de nos debruçar
sobre essa questão. Acredito que essa operação-abafa não ajuda, sob
pena de ficar uma mancha grave e o PT ter de se explicar.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - O debate já passou para
marcação de posição. Teremos muito tempo para discutir a questão
da FENASEG, e usarei meu tempo para discutir o veto. Não se
justifica o problema da ação judicial, pois ela já havia terminado, dizia
respeito a um valor exorbitante, e por isso o Supremo deu ganho de
causa à FENASEG. Diminui-se o valor, e o Governo, no mínimo,
poderia correr o risco de perder a ação, como estão correndo o risco
de serem consideradas inconstitucionais as taxas de incêndio e de
segurança pública, contra as quais também existe ação da Bancada
do PT. Ora, o Governo se arrisca a perder uma ação envolvendo
cobrança dos cidadãos, mas, no que diz respeito à poderosa
FENASEG, o Governo não se arrisca, O Sr. Pimenta da Veiga esteve
com ele e é o advogado da FENASEG. Essa é uma questão que
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ainda suscitará debate. Essa ação já havia terminado. Se havia
possibilidade de existir, no futuro, outras ações, o Governador poderia
ter pago para ver, como está pagando para ver a ação comum dos
cidadãos. Não sei se o Sr. Pimenta da Veiga solicitou isso ao
Governador. Não sei se está gravado, mas, certamente, houve
alguma influência, pois ele foi. lá, com o Presidente da FENASEG,
conversar com o Sr. Aécio Neves. Esse será um debate a ser feito.
Sinceramente, é absurdo tentar acuar o PT porque não quer essa CPI,
de caráter meramente político, pois não há escopo real, não ocorreu
nada neste Governo. Para fazer essa demarcação política em nível
nacional, diria que alguns Deputados não estão muito qualificados.
Durante o Governo FHC, foram muitas as CPIs nas quais não vi
indignação por parte desta Casa: o SIVAM; a CPI da reeleição,
também solicitada e abafada; a CPI da privatização, o caso Eduardo
Jorge, tudo foi abafado, tudo ocorrido durante o Governo Fernando
Henrique. O que me parece é que o PSDB tenta armar um clima para
intervir no processo federal, porque nunca engoliram a derrota. Isso
não aceitaremos. Nem o PT nem o povo brasileiro aceitarão golpe
fantasiado de verificação no Congresso Nacional. Se preciso,
mobilizaremos os trabalhadores e o povo para sustentarem o Governo
Lula, que foi eleito democraticamente. Não há contra ele nada que o
desabone, e nada justifica essa ação golpista que vem sendo
orquestrada por setores da mídia, partidos políticos conservadores
que perderam a eleição, interesses de mercados, interesses contra as
mudanças. Isso cheira a golpe, parece que as intenções são outras,
pois, em momento algum, o Governo deixou ou deixará de averiguar
os acontecimentos e de punir os responsáveis. Mas transformar isso
em perseguição e golpe político não é admissível. Estaremos atentos,
e garanto que, se alguns pensam assim na cúpula desses partidos
conservadores, é preciso que o PT tome cuidado, pois não ficaremos
na defensiva política assistindo ao ensaio de golpes. Já existiram
golpes neste País durante o regime militar. Mas tentar dar um golpe
com maioria conservadora no Congresso não acontecerá. O PT tem
muita experiência, nosso Governo não é ingênuo, e defenderemos as
mudanças que o povo brasileiro necessita.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 1 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 15/9/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Zé Maia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante da
pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 280/2003 no
20 turno (Deputado Rogério Correia); Projeto de Lei n° 1.782/2004, no
1° turno (Deputado Alberto Bejani). Passa-se à T 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 os 3.212, 3.213,
3.218, 3.264 e 3.265/2004. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos da Deputada Jô Moraes, em que solicita seja enviado
ofício ao Comandante-Geral da PMMG, solicitando informações sobre
a atuação dos militares durante manifestação dos professores da rede
pública estadual em 28/8/2004 e consultando se houve a abertura de
sindicância para apurar os fatos ocorridos; e do Deputado Sargento
Rodrigues (2), em que pede seja convidado o Sr. Rodrigo Augusto de
Oliveira, Subinspetor de Detetives da isa Delegacia Distrital, para
prestar esclarecimentos a esta Comissão; e em que solicita seja
enviado ofício ao Cel. PM Reinaldo Martins, Comandante da 7
Região da Polícia Militar, solicitando-lhe cópia dos boletins de
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ocorrência por meio dos quais houve constatação de que
armamentos apreendidos por policiais militares daquela região foram
novamente apreendidos em operações posteriores. 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, 19 de outubro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Olinto Godinho- Biel Rocha.

ATA DA 170 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM 5/10/2004
Às 14h31 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Biliar e Olinto Godinho e a Deputada Cecília Ferramenta,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
Deputada Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Bittar, 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 dá Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 20 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 os 3.197, 3.226,
3.227, 3.242 a 3.245, 3.261, 3.274, 3.275, 3.280, e 3.286 a
3.288/2004. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento da Deputada Cecilia Ferramenta,
solicitando providências ao Governador do Estado e ao Comando-
Geral da PMMG com vistas a que se implemente uma companhia
independente do Corpo de Bombeiros na cidade de Ipatinga.
Submetido a discussão e votação, é aprovado em redação final o
Projeto de Lei n° 648/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2004.

rÀ



560
Paulo Cesar, Presidente - Olinto Godinho - Jayro Lessa.

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 7/10/2004
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Fábio Avelar e Roberto
Ramos, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa à 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 e comunica o recebimento de
ofícios dos Srs. Jacy de Abreu, Diretor do Instituto de Criminalística,
encaminhando memorando da Sra. Rosângela de Lisieux, Chefe da
Seção Técnica de Documentoscopia, no qual solicita sejam enviados
alguns documentos originais necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos periciais; Henrique Oswaldo P. Marinho, Juiz de Direito da
Comarca de Espera Feliz, comunicando que foi determinada a quebra
dos sigilos bancários, fiscais e telefônicos da COAVAP, de seus
diretores, de alguns funcionários e de seus familiares; Jesiel Salgueiro
Canoas, ex-funcionário da agência do Banco do Brasil em São
Sebastião do Paraíso, informando que o Sr. Elias Martins Amorim
exercia interinamente a gerência-geral da referida agência em
15/1/97, data em que foi formalizado o aditivo à cédula-filha do espólio
de Merched Alcântara Assad; e José Arcebispo da Silva Filho,
Superintendente-Geral de Polícia Civil, encaminhando cópia de
inquéritos policiais versando sobre furto ou roubo de café, instaurados
nas Delegacias Regionais das cidades de Manhuaçu, Guaxupé,
Lavras, São Lourenço, Varginha e São Sebastião do Paraíso. O
Deputado Sargento Rodrigues requer à assessoria que solicite à
direção do Instituto de Criminalística a degravação das fitas
encaminhadas a esse departamento. O Presidente define a
programação dos trabalhos da Comissão para o • mês de outubro.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Fábio
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 19/10/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - i a Parte:

1a Fase (Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 295 e
296/2004 (encaminham processos de legitimação de terras públicas e
devolutas urbanas e rurais e o Projeto de Lei n° 1.908/2004,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Questão de
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.909

a 1.911/2004 - Requerimentos nos 3.341 a 3.353/2004 -
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e outras e do
Deputado Antônio Andrade e outros - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados André Quintão, Sargento Rodrigues e Weliton Prado -
Questões de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 82/2004
- Decisão Normativa da Presidência n° 13- Palavras do Sr. Presidente
- Comunicação da Presidência - Questões de ordem - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Antônio Andrade e
outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
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Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio
Kangussu - 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 - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, peço a verificação de

quórum, já que não há 26 Deputados em Plenário.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
i a Parte

i a Fase (Expediente)
Ata

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

Correspondência
- O. Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N°295/2004"

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, nos

termos do inciso II do § 70 do art. 246 e do inciso II do § 9° do art. 247
da Constituição do Estado, a relação de terras públicas e devolutas,
urbanas e rurais, a serem legitimadas ou concedidas
administrativamente.
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Anexo, envio as razões apresentadas pelo Diretor-Geral do

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - TER.
Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos

seus nobres pares este expediente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

OFÍCIO N° 132/DF/ITERI2004
Belo Horizonte, 1° de Setembro de 2004.
Exmo. Senhor Procurador Aloísio Rodrigues Tanure,
Com cordial visita e em cumprimento ao preceituado:
a) no Art. 246, § 70, II (Seção IV: Da Política Urbana), da

Constituição do Estado de Minas Gerais: "Será encaminhada à
Assembléia Legislativa relação das terras públicas e devolutas a
serem legitimadas ou concedidas administrativamente, com
antecedência mínima de 90 dias da expedição do título;"

b) no Art. 247, § 90, II (Seção V: Da Política Rural), da Constituição
do Estado de Minas Gerais: 'Será encaminhada à Assembléia
Legislativa relação das terras públicas e devolutas a serem
legitimadas ou concedidas administrativamente, com antecedência
mínima de 90 dias da expedição do título ou da celebração do
contrato."

Estamos encaminhando a V. Exa., em anexo, relação dos processos
de legitimação de terras devolutas urbanas, para ser encaminhada à
Assembléia Legislativa como errata da relação publicada no "Minas
Gerais", em 14 de agosto de 2004 (que contava apenas com as
Terras Devolutas Rurais a Serem Legitimadas; N° da Mensagem:
255).

A relação dos processos de legitimação de terras devolutas urbanas,
caracterizada como errata da Mensagem n° 255, terá a data
retroagida aos 14 de agosto de 2004.

Ao ensejo, apresentamos a V. Exa., protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,
Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral.
* A tabela referente as "Terras Devolutas Urbanas a serem

Legitimadadas" foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21.10.2004.
- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
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Normativa de 17/6/93.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 296/2004"
Belo Horizonte, 14 de outubro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da
Constituição do Estado, o projeto de lei que cria Bolsa de Incentivo à
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico.

Por entendê-la relevante, faço juntar a esta a Exposição de Motivos
do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na
qual estão delineadas as diretrizes da presente iniciativa.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.908/2004

Cria Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
destinada a servidor público estadual.

Art. 1° - Fica criada Bolsa de Incentivo à Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico para os servidores da Administração
Pública Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - A Bolsa criada por esta lei será concedida pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, visando
fomentar a atividade de pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em
quaisquer áreas do conhecimento que sejam de interesse da
Administração Pública Estadual.

Parágrafo único - A Bolsa de que trata o caput não integra a base de
cálculo de qualquer parcela ou vantagem remuneratória, não se
incorpora, para qualquer efeito, à remuneração ou aos proventos do
servidor e poderá ser alterada ou suprimida a qualquer tempo.

Art. 30 - Observadas as condições do parágrafo único do art. 3°, são
requisitos à concessão da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico:

- possuir o servidor graduação mínima de mestrado;
II - ter o projeto de pesquisa aprovado pela FAPEMIG; e
II - atender a outros requisitos estabelecidos em regulamento.
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Art. 4° - O processo e a concessão da Bolsa de Incentivo à,

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico será financiado com
recursos próprios da FAPEMIG e outras instituições que, por
intermédio de convênio com a Fundação, ofertarem bolsa de pesquisa
a seus servidores.

Parágrafo único - O valor da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e
Desenvolvimento Teánológico será definido pela FAPEMIG ou, no
caso do convênio de que trata o caput, em conjunto entre os
convenentes.

Art. 50 - O Servidor beneficiário da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico está sujeito ao disposto nos arts. 88 a
93 da Lei Federal n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 60 - A duração da Bolsa de Incentivo à Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico é de doze meses, prorrogáveis
mediante a aprovação da FAPEMIG, limitando-se à data de conclusão
prevista no projeto de pesquisa.

Art. 70 - A FAPEMIG regulamentará o disposto nesta lei,
estabelecendo as normas do Regulamento Básico do Processo de
Concessão, Manutenção e Extinção da Bolsa de Incentivo à Pesquisa
e Desenvolvimento Tecnológico.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Exposição de Motivos

A atual situação do quadro de pesquisadores do Estado é bastante
precária. Nos últimos anos, o salário vem se deteriorando, os
concursos públicos continuam suspensos e a diminuição do número
de pesquisadores é notória. Muitos têm se aposentado, vários
precocemente, e outros se exonerado em busca de melhores
condições de trabalho. Além disto, os orçamentos para custeio e
capital têm sido diminuídos e os órgãos de pesquisa estão submetidos
à burocracia estatal, impedindo-lhes o exercício da autonomia
administrativa.

Não se espera para os próximos anos uma melhoria da situação
salarial dos servidores públicos, em virtude da crise fiscal que
atravessamos. Ao mesmo tempo não se pode permitir que deteriore
ainda mais a atual situação dos pesquisadores. E preciso reter ao
menos os mais capacitados e atrair novos quadros para o Estado.

A atual proposta permite à FAPEMIG criar um sistema de bolsas de

rs
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pesquisa não incorporáveis à remuneração para fins de
aposentadoria e previ denciários, que estimule a produção de
pesquisas pelos servidores do Estado de Minas Gerais, lotados nas
universidades estaduais e entidades de pesquisa.

A proposta não implica, forçosamente, ônus financeiro para o
Estado, já que os recursos poderão provir da própria FAPEMIG, pelo
remanejamento de programas, pelos recursos aportados pelas
entidades interessadas ou por acréscimos futuros ao orçamento da
FAPEMIG que mais se aproximem do estipulado constitucionalmente.

Este projeto beneficiará, em maior ou menor grau o IPEM, o IGA, o
CETEC, a FUNED, a EPAMIG, a Fundação João Pinheiro, a UEMG e
a UNIMONTES.

A atribuição das bolsas será individual, mediante projeto de
pesquisa do interessado, devidamente analisado e aprovado pelos
comitês organizados pela FAPEMIG."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.455/2004, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro.

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

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
solicitando a indicação de representante desta Casa para compor a
Comissão Organizadora Central do 1 1 Encontro Estadual de Meio
Ambiente", conforme cópia da Resolução SEMAD n° 266, de
7/10/2004.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.472/2004, da Comissão
de Saúde. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.472/2004.)

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações
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relativas ao Programa de Modernização Institucional e Ampliação
da Infra-Estrutura em Municípios do Estado de Minas Gerais - Novo
Somma, em 30/9/2004. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. José Dias Coelho Neto, Gerente do Escritório Regional da
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL - no Estado,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
3.257/2004, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil da
Secretaria de Governo, encaminhando informações prestadas pelo
BNDES com relação ao Requerimento n°3.219/2004, da Comissão de
Fiscalização Financeira.

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Econômico - FNDE - (3), comunicando
a liberação de recursos financeiros para a Secretaria de Educação.. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o ai. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Fernando de Campos Sasso, Diretor-Geral da ADEMG,
agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa, a
partir de requerimento do Deputado Doutor Viana, pelo transcurso do
39° aniversário do Mineirão.

Do Sr. Rubens Martins Moreira, Presidente em exercício do CREA-
MG, convidando o Deputado Célio Moreira, na qualidade de
Presidente da Comissão de Transporte desta Casa, para participar do
Painel Os Transportes no Brasil do Século XXI - Realidade e Desafios
na Visão dos Legislativos Federal e Estadual, a realizar-se em
22/11/2004, em Juiz de Fora. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH -, encaminhando •o
"Termômetro de Vendas" do comércio varejista desta Capital referente
ao mês de agosto de 2004. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato dos
Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais -
Sindifisco-MG -, prestando informações relativas ao Requerimento do
Deputado Ermano Batista, encaminhado pelo Ofício n°
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1 .821/2004/SGM.

Do Sr. Nilton Eduardo C. C. e Silva e da Sra. Anelice G. Chiovato
Assunção, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente de
Relações Internacionais da Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Prestação de Serviços de Araguari - ACIA -,
expressando a posição contrária dessa entidade à aprovação do
Projeto de Lei n°1.585/2004.

Da Assessoria de Relacionamento com o Poder Público, Diretoria de
Distribuição e Comercialização da CEMIG, prestando informações
relativas ao Ofício n° 1 .614/2004/SGM, que encaminhou pedido da
Comissão Especial da Fruticultura. (- A Comissão Especial da
Fruticultura.)

Questão de Ordem
O Deputado Jayro Lesse - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

chamada dos Deputados para a recomposição do número regimental.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra o Sr. Secretário para

proceder à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
• Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
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° 1.909/2004
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Santo Antônio, com sede no Município de Presidente
Olegário.

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

Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio, com sede em
Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2004.
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Elmiro Nascimento
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo

Antônio, com sede em Presidente Olegário, é uma entidade civil sem
fins lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as
principais finalidades do Conselho trabalhar pelo desenvolvimento da
agricultura, pela melhoria do nível de vida e pelo bem-estar da
população rural; desenvolver atividades recreativas, educativas,
esportivas e culturais; promover atividade de assistência social, a
defesa da saúde e prestar assistência médica aos seus associados; e
promover a defesa do meio ambiente e a preservação dos recursos
naturais, entre outras.

A referida entidade, devidamente registrada no Conselho Municipal
de Assistência Social, foi criada em 5/4/92, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício
de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio,
espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.910/2004
Declara de utilidade pública a Associação Esperanza Brasil, com

sede no Município de São Domingos do Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esperanza

Brasil, com sede no Município de São Domingos do Prata.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2004.
Maria Olivia
Justificação: A Associação Esperanza Brasil é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, que tem por finalidades principais e permanentes
desenvolver programas de atendimento às necessidades básicas de
pessoas carentes, relativas à educação, reforço escolar, saúde,
esporte e lazer, bem como criar centros educacionais para artesanato,
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profissionalização, alfabetização e promoção feminina, na medida
de sua disponibilidade orçamentária.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

•	 PROJETO DE LEI N°1.911/2004
Acrescenta artigo à Lei n° 13.949, de 11 de julho de 2001, que

estabelece o padrão de identidade e as características do processo de
elaboração da cachaça de Minas . e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 10 da Lei n° 13.949, de 11 de julho de 2001, passa a

vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 10-A - Fica concedido à cachaça de alambique de Minas o título

de Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2004:
Paulo Piau
Justificação: Desnecessário enfatizar o quanto a cachaça de

alambique é importante para Minas e para o País, representando um
produto que espelha a nossa cultura e tradição, sendo uma bebida de
paladar verdadeiramente regado de mineiridade. Obra de arte
marcada por segredos de fabricação e critérios de qualidade, a
cachaça artesanal produzida em Minas Gerais guarda uma tradição
de mais de 300 anos. Aspectos estes mais do que suficientes para
demonstrar a tradição e importância do produto na economia e no
mercado nacional.

Mister se faz registrar a importância da valorização da cachaça
mineira conferindo-lhe o título de Patrimônio Histórico e Cultural de
nosso Estado.

Em Minas Gerais só se faz cachaça de alambique, cuja qualidade é
superior à da indústria, produzida em grande escala em outros
Estados. A cachaça mineira não é somente uma bebida popular:
possui atributos como a qualidade final do produto, envelhecido em
tonéis de carvalho e outras madeiras sensoriais, o que a diferencia
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das demais.

A versatilidade da bebida é outra característica a ser ressaltada, pois
com a cachaça podem ser feitos drinques sofisticados, consumidos
em diversas ocasiões e locais e das mais variadas formas, podendo
disputar mercado com outros destilados em igualdade de condições e
com qualidade.

Vale registrar que, no mercado interno, a cachaça é a segunda
bebida mais consumida, perdendo apenas para a cerveja. Em
contrapartida, é a bebida destilada mais consumida no Brasil,
representando 86% do consumo dos brasileiros. No "ranking" mundial,
a cachaça ocupa a confortável terceira posição, perdendo apenas
para a vodca e o soju.

A aceitação da bebida vinda do "vinho da cana" está aumentando no
mercado internacional, por suas vantagens competitivas, com grande
potencial de produção, o que permite atender à demanda do mercado
externo, com qualidade, sendo Minas Gerais um dos Estados que
mais têm potencial para se beneficiar com o incremento das
exportações, pois tem cerca de 8.500 alambiques e aproximadamente
500 marcas de cachaça artesanal, que são responsáveis pela
produção de 230 milhões de litros de caninha por ano, representando
quase 50% do volume de aguardente artesanal produzida anualmente
no Brasil.

Somos os maiores produtores de cachaça artesanal do País, sendo
• produto feito a partir de receitas centenárias. Cada produtor mantém
• seu segredo, seja no tempo ou nos ingredientes de fermentação, no
tipo de cana, no solo ou na topografia do terreno onde é plantada a
cana-de-açúcar, na época da colheita ou na madeira dos tonéis de
envelhecimento.

Assim, a tradição do Estado de Minas Gerais na fabricação da
cachaça artesanal e a qualidade do processo realizado em
alambiques mineiros tornaram a cachaça de Minas um produto
competitivo entre as aguardentes do País, tanto que o grau de
interesse do mercado mundial pela cachaça tem sido responsável
pelo aumento considerável do volume de exportações da cachaça de
alambique de Minas.

O grande desafio dos produtores mineiros é justamente fazer com
que o mercado internacional reconheça a qualidade da cachaça de

rÀ



573
alambique. Para isso, é importante que as instituições em Minas
dêem seqüência a importantes projetos de pesquisa, com o objetivo
de melhorar a qualidade e obter padrão, requisitos essenciais para o
mercado externo. Isso requer campanhas de promoção da cachaça
mineira, e é nesta ótica que apresentamos esta proposição, com o
objetivo de valorizar a bebida e reconhecer sua história e o seu poder
cultural.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.34112004, da Deputada Ana Maria Resende, pleiteando sejam

solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
informações sobre em que etapa do Programa de Construções de
Estradas se encontram as cidades que menciona.

N° 3.342/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
com vistas a que seja fornecido um levantamento do número de
famílias, por cidade, beneficiadas nos anos de 2002 e 2004 com os
Programas Peti, Sentinela, Agente Jovem, e de famílias atendidas
atualmente pelo Bolsa-Família. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.343/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ivan Lemos Brandão,
Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de São Gonçalo do
Sapucai- SICOOB - CREDIVAS -, pela inauguração de sua nova
sede. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.344/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Amadeu Tonon,
Presidente da ICASA, pelo recebimento do prêmio Mérito Empresarial
2004 da FEDERAMINAS. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.345/2004, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Moradores do
Bairro Belvedere - AMBB - pela comemoração dos 25 anos de sua
fundação. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 3.346/2004, do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento da
Vice-Prefeita eleita no Município de Peçanha, Sra. Marina Vieira da
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Silva, em 16/10/2004. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
N° 3.347/2004, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que
seja recuperada a ponte que liga o povoado de Aparecido do Mundo
Novo, Município de Montes Claros, ao povoado de Simão Campos,
Município de São João da Ponte.

N° 3.348/2004, da Députada Jô Moraes, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria da emissora Rede Minas de
Televisão pelos 20 anos de serviços prestados à população mineira. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 3.349/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça da Infância e da Juventude denúncia apresentada a esta Casa
pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da Regional
Pampulha de agressões cometidas por policiais militares contra dois
adolescentes presos nas proximidades do Jardim Zoológico.

N° 3.350/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Juizado da Infância e da Juventude de Belo
Horizonte com vistas a que se tomem as devidas providências a
respeito da manutenção em internação provisória dos adolescentes
Gustavo Henrique de Souza e Farlei Henrique Siqueira da Fonseca,
presos pela Policia Militar nas proximidades do Jardim Zoológico.

N° 3.351/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviada ao Conselho Tutelar do Município de Padre Paraíso, ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e
da Juventude e à Superintendência da Criança e do Adolescente da
Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes cópia de denúncia sobre possível favorecimento de
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes pelo posto de
gasolina Entre Vales, no Município de Padre Paraíso.

N° 3.352/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar do Estado cópia de
denúncia sobre possível cometimento de abuso de autoridade e de
tortura pelos policiais militares que menciona.

N° 3.353/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Corregedoria da Polícia Militar do Estado com
vistas a que seja agilizada apuração de denúncia de abuso de
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autoridade e de tortura cometidos pelos policiais militares que
menciona contra o Sr. José Geraldo da Silva, no Município de
Medeiros.

Da Deputada Ana Maria Resende e outras, pleiteando seja
apreciado requerimento em que solicitam a apresentação de projeto
de resolução que garanta no mínimo 30% das vagas da Mesa da
Assembléia às Deputadâs. (-A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Antônio Andrade e outros.

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

telespectadores que acompanham a TV Assembléia, ocupo esta
tribuna para abordar um assunto que tem ocupado espaços
significativos na mídia, especialmente da imprensa nacional, nos
últimos dias - a meu ver, de maneira equivocada; mais do que isso, é
prejudicial à vida de milhões de pessoas pobres em nosso País.
Refiro-me às críticas que o Programa Bolsa-Família, do Governo
Federal, do Governo Lula, tem sofrido nesses últimos dias.

Queria dizer, Srs. Deputados, que é muito importante o papel de
fiscalização, de identificação de problemas, de proposição de ajuste e
de melhorias nas políticas públicas por parte dos mais diversos
segmentos da sociedade. Isso inclui o próprio Poder Legislativo, os
conselhos, as entidades da sociedade e também a imprensa. Após a
redemocratização, a imprensa, na verdade, tem cumprido o seu papel
de esclarecimento e de promotora da cidadania no Pais.

Venho aqui, democraticamente, discordar da forma como as notícias
têm sido divulgadas e da abordagem que esse programa tem sofrido
por parte de alguns setores da imprensa.

Em primeiro lugar, para falar apenas do Brasil, é bom que se faça o
resgate da história dos programas de transferência de renda e de
renda mínima no País.

No final da década de 80 e no início da década de 90, algumas
Prefeituras lançaram programas de renda mínima e de transferência
de renda, a maioria associados à questão educacional, os chamados
Programas Bolsa-Escola. Foi assim no Governo Cristovam Buarque,
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no Distrito Federal. Foi assim no Governo do PSDB em Campinas,
do falecido Prefeito José Roberto Teixeira. E foi assim em Belo
Horizonte, a partir de 1996, aliás por meio de um projeto de lei cujo
autor foi o Deputado Rogério Correia. A partir dessas experiências
locais, alguns Estados começaram, também, a assumir esses
programas. Em Minas Gerais, o Governo Itamar lançou o Bolsa-
Família; no Rio, houve o Cheque Cidadão.

O próprio Governo Federal, no Governo Fernando Henrique,
implementou alguns programas de transferência de renda: o Vale-
Gás, o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, de iniciativa do Ministério
da Saúde - se não me falha a memória, na gestão do ex-Ministro José
Serra. O Cartão-Alimentação, implementado no Governo Lula, na
gestão do Ministro José Graziano, é um repasse financeiro para
prover às necessidades alimentares de parcela da população,
seguindo modelo adotado em países como os Estados Unidos.

O Governo Lula deu um passo adiante, precisamente em outubro de
2003. Sabiamente, ele unificou todos esses programas: Vale-Gás,
Bolsa-Alimentação, Cartão-Alimentação e Bolsa-Escola. Como já
disse, três desses programas já existiam no Governo anterior. A
grande diferença consiste na média financeira repassada por esses
programas, que, no Governo anterior, era de R$22,00 por família. Já
no primeiro ano do Governo Lula, esse valor chegou próximo a
R$80,00 por família.

Uma questão importante a ser esclarecida à população mineira se
refere aos cadastros das famílias beneficiadas por esses programas.
Ao longo destes últimos anos, desde a implementação dos primeiros
programas de transferência de renda, esses cadastros foram
coordenados e elaborados sob a responsabilidade do poder local, das
Prefeituras. Quando ocorreu a unificação dos vários programas,
unificaram-se também os cadastros preexistentes. Hoje, esses
cadastros são um dos problemas detectados pela imprensa, mas
também o foram pelo Governo Federal. Muitos Prefeitos - não
podemos generalizar, a maioria realiza trabalho sério - fizeram
cadastros dirigidos ou tecnicamente não muito apurados, gerando
condições para que algumas famílias que, de acordo com os critérios,
não seriam atendidas, recebam o benefício, e outras que não
precisam dele sejam beneficiadas.
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O Ministério do Desenvolvimento Social já havia detectado esse

problema, pois o Governo Federal realiza um trabalho de apuração
permanente. Já está em curso uma revisão, um trabalho junto às
Prefeituras - agora, junto aos Prefeitos eleitos e reeleitos - para que
haja uma sintonia cada vez maior entre a realidade e os cadastros, ou
seja, uma aproximação, na prática, de quem precisa e de quem está
recebendo os benefícios.

Portanto, considero extremamente perigosa a fragilização, talvez
deliberada, do maior programa de transferência de renda em curso no
nosso País, que hoje atinge 5 milhões de famílias brasileiras, em vista
de problemas localizados nos cadastros realizados pelos municípios.
Pergunto: "seria justo, correto, socialmente aceitável, paralisar o
benefício de 4.750.000 famílias para que, no prazo de três ou quatro
anos, os cadastros fossem refeitos?". Esses cadastros foram
realizados pelas Prefeituras em processos técnico-políticos que
duraram anos, desde a implantação dos primeiros programas de
transferência de renda.

Não seria mais justo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pagar
a parcela majoritária dos beneficiários do Bolsa-Família? Falamos em
20 milhões de pessoas pobres que dependem de R$70,00, de
R$80,00 na sua conta para comer e comprar remédio para as
crianças. Não seria mais justo continuar com o programa e,
paralelamente, aperfeiçoar os mecanismos de revisão desse cadastro,
como orientação do Presidente Lula? Devemos fazer uma reflexão
sobre a maneira como alguns setores e políticos, que já foram até
Governadores de Minas Gerais, tratam o assunto. Pelo que sei, o
atual Senador Eduardo Azeredo não desenvolveu programa social
relevante e critica mazelas de um programa implantado talvez de
maneira incorreta pelo Presidente do seu partido. Hoje quem faz
essas críticas são os que nunca pensaram nos mais pobres do Brasil
e passaram pelo poder público, como vários expoentes do PFL. Como
ouvir críticas do PFL sobre programa de transferência de renda do
PT? Evidentemente o PFL possui bons representantes nesta Casa,
como o Deputado Gustavo Valadares, nosso companheiro de
comissão. Certamente ele discorda do seu líder nacional, que não
possui sensibilidade social para falar sobre programa de transferência
de renda.
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Faço um alerta a todos: uma coisa é aperfeiçoar programas e

obter maior integração com Prefeituras para que, junto com o Governo
Federal, melhorem seus cadastros; outra coisa é fragilizar um
programa social. Esses setores têm medo da força política do
Presidente Lula, que implementou o maior programa de transferência
de renda neste País.

Aproveito a audiência da TV Assembléia para dizer que há muitas
famílias pobres em Minas Gerais. No Estado, quase 500 mil famílias
pobres são beneficiadas pelo Programa Bolsa-Família, especialmente
no Jequitinhonha, no Norte, no Mucuri e na Grande BH; aliás, são 50
mil famílias somente em Belo Horizonte. E difícil identificá-las porque
são centenas, dezenas. Atualmente, há quase 5 milhões de famílias
pobres. Situações que fogem aos critérios não devem pôr o programa
sob descrédito. Não defendemos aqui Presidente, Ministro ou
Ministério, mas o brasileiro pobre que precisa de renda para se
alimentar e de programa que crie condições para emancipar as suas
famílias.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Deputado André Quintão, serei
breve para sobrar tempo ao Deputado Gustavo Valadares. Incorporo-
me à veemência com que V. Exa. aborda esse tema, que foi veiculado
em cadeia nacional. Assustou-me profundamente a deformação dos
objetivos fundamentais desse Programa, que é uma conquista da
população pobre que, há séculos, vive à míngua e com fome neste
Brasil. Sem dúvida nenhuma, é absolutamente inaceitável que
equívocos localizados comprometam a credibilidade desse Programa
que retira milhões de pessoas da miséria. Por isso solidarizo-me
veementemente e defendo que essa prioridade social do Presidente
Lula é algo fundamental, de conquista. Todos devemos defender a
política de transferência de renda como uma conquista, para que seja
incorporada também ao crescimento, ao desenvolvimento e à
adequação de novos postos de trabalho. Cumprimento V. Exa. e me
incorporo à veemência de seu pronunciamento. Obrigada.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Pedi aparte apenas
para discordar de V. Exa. Agradeço o elogio que a mim foi feito.

Temos opiniões diferentes, e faço a defesa do meu partido, o PFL, e
do ex-Governador, hoje Senador Eduardo Azeredo. Quando
Governador, ele foi parceiro do Presidente da República Fernando
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Henrique Cardoso na criação desses projetos sociais que hoje são
englobados e incorporados a um único projeto, o Bolsa-Família. O
Governo Federal do partido de V. Exa. não criou um programa sequer
diferente daqueles que já existiam. Apenas discordo quando V. Exa.
diz que os Governos passados, incluindo o Governador Eduardo
Azeredo, não participaram nem se preocuparam com a questão social
de nosso País e da população de nosso Estado. Todos os programas
sociais que hoje são incorporados e estão sendo trabalhados com o
nome Bolsa-Família - a única novidade proposta pelo Governo
Federal foi a mudança de nome - foram feitos durante os Governos de
Fernando Henrique Cardoso e do Governador Eduardo Azeredo, hoje
Senador, que tão brilhantemente tem defendido os interesses do
nosso Estado.

V. Exa. é um grande companheiro e um grande amigo. Peço
desculpas por ter de confrontar suas idéias e opiniões, mas venho
fazer justiça àqueles que a merecem. O Senador Eduardo Azeredo e
o Governo Fernando Henrique deram um grande passo para que as
desigualdades sociais de nosso País diminuíssem e - quem sabe? -
para que um dia possam acabar. Concordo que muito precisa ser
feito. Concordo que o Governo Lula tem tentado trabalhar, mas que
também tem cometido vários erros, como foi mostrado no último
domingo pelo programa "Fantástico" da Rede Globo.

Fica apenas o lamento de discordar de V. Exa., por acreditar que
tudo o que foi feito pelo social no Pais começou nos últimos anos, no
Governo Fernando Henrique Cardoso, com o PFL, com seu Vice, o
Senador Marco Maciel, com nossos correligionários e com o Senador
Eduardo Azeredo, na época Governador de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Respeitando a opinião do Deputado
Gustavo Valadares, quero lembrar que uma coisa ficou do Governo
Fernando Henrique, e é exatamente o que está sendo criticado: os
cadastros realizados pelos governos locais na época. A diferença não
é apenas o nome. A média de recursos repassados no Governo
Fernando Henrique era de R$22,00 por família. Hoje são repassados
R$80,00 por família. O Governo Federal chegará a 11 milhões de
famílias. E exatamente isso o que está incomodando a oposição
política. Concordo com o papel da imprensa de identificar e ajudar o
Governo a fiscalizar, mas, quanto a aqueles que já estiveram no
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Governo de Minas virem falar e criticar, sendo que, quando
estiveram, nem sequer um programa fizeram com competênciahna
área social, creio, trata-se de oportunismo e demagogia em cima da
pobreza do povo do Brasil e de Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rõdrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, gostaria
de tratar de tema de grande relevância para a população de Minas
Gerais. A revista "Veja", de 8/5/2003, na pág. 92, traz uma matéria
que muito tem preocupado a todos os brasileiros e a cada cidadão
mineiro no seu dia-a-dia.

Não leremos a matéria completa, mas uma parte. (- Lê:) "O primeiro
passo a ser dado pelas autoridades é compreender duas lições: todo
país que se torna rota do tráfico de drogas rapidamente vira também
um grande consumidor. Droga e arma são as pernas do crime
organizado. Uma não vive sem a outra. Não levar em conta esses
pressupostos gerou conseqüências devastadoras. Segundo dados do
Sistema Nacional de Armas - SINARM -' em 1990 foram apreendidas
apenas 227 armas de fogo em todo o País. No ano passado, as
polícias estaduais e a Polícia Federal recolheram das, mãos dos
bandidos 16.545 revólveres, pistolas e fuzis. Ou seja, em 12 anos, o
índice de armamento ilegal encontrado pelas polícias estaduais e pela
Policia Federal aumentou 73 vezes. Além disso, não se deve
subestimar o tamanho do arsenal que, ano a ano, consegue escapar
dessa vigilância. Um exemplo: em 1981, a Divisão de Fiscalização de
Armas e Explosivos da Polícia do Rio de Janeiro tinha apreendido
apenas quatro fuzis, número que em 1998 chegou a 430. Hoje se
estima que, só nas favelas do Rio, existem 47 mil armas em poder dos
soldados do tráfico, sendo que 30%, cerca de 14 mil, são fuzis e
metralhadoras e submetralhadoras, material mais que suficiente para
abastecer duas brigadas do Exército.".

Essa é uma matéria interessantíssima. Trata não só do contrabando
de armas, mas também do tráfico de drogas. Agora, a revista "Veja"
desta semana veicula, em sua pág. 52, a matéria: "Barricada nunca
mais". Estamos assistindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, àquilo que
já vem sendo anunciado pelos veículos de comunicação, pela grande
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mídia do País. O Rio de Janeiro, em uma briga de gangues e
traficantes, estabelece até barricada no meio da favela, numa
demonstração de guerra, pois se fazem barricadas com sacos de
areia ou se fazem valetas, que, no meio militar, são chamadas de
trincheiras. Portanto, a matéria cita, mais uma vez, a crítica do jornal
inglês,, mostrando que no Rio de Janeiro matam-se mais pessoas que
em muitas guerras que acontecem no mundo. Essa situação de
insegurança pública em que vivem todos os brasileiros cada vez mais
preocupa o nosso Pais. Em Minas Gerais, não é diferente. Aqui, tem
acontecido fatos semelhantes. Se não-me falha a memória, cerca de
30 municípios do Estado fazem fronteira com o Estado do Rio de
Janeiro, especialmente os municípios da Zona da Mata e uma
pequena parte dos municípios do Sul do Estado.

Portanto, há uma extensa fronteira com o Estado do Rio de Janeiro.
Precisamos contê-la, pois, no Rio de Janeiro, esses bandidos estão
armados com fuzis AR-15, fazendo barricadas, desafiando o poder
público estadual e o Governo Federal. E fácil detectar que esses
traficantes, assaltantes de Bancos, carros-fortes, seqüestradores
estão cruzando a linha de fronteira com o nosso Estado, contribuindo
para que se instale aqui um clima de insegurança pública. Sr.
Presidente, essa situação está clara, para qualquer cidadão que
esteja acompanhando a situação da segurança pública.

Relato ainda que ontem, dia 17/10/2004, na 2a Delegacia Distrital de
Contagem, a ação ousada de uma quadrilha resultou no resgate do
assaltante de Banco Kleberson de Oliveira Matos e na fuga de mais
de 22 presos. No inicio da manhã de domingo, dia 17, três homens
armados com revólver invadiram a delegacia e renderam dois policiais
de plantão, que tomavam conta de 109 presos.

Já fizemos esse registro antes. Mas o mais grave disso tudo é que
essa foi uma operação de resgate, uma operação ousada de
marginais que vêm impor também aqui em Minas Gerais uma ação
que afronta as forças de segurança pública do Estado.

Sr. Presidente, na mesma data, no dia 17 de outubro, na madrugada
de domingo, presos fugiram da cadeia pública de Ribeirão das Neves,
após serrar as grades de uma das celas. Há uma versão da PM
dizendo que os policiais de plantão teriam passado mal após beberem
um refrigerante oferecido pelos próprios presos. Os policiais foram
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levados ao HPS com sintomas de intoxicação alimentar e muito
vômito,	 ri

Ainda no dia 17, houve um terceiro episódio, o assalto ao quartel da
Polícia Militar na cidade de Rio Piracicaba. Por volta das 11 h30min de
domingo, dois homens armados assaltaram o quartel do pelotão da
PM dessa cidade, a 127km de Belo Horizonte, na região central de
Minas. O pelotão pertence ao 26° BPM, sediado em Itabira. Os
assaltantes renderam o Soldado que havia acabado de chegar para
fazer o plantão. Levaram 288 cartuchos de calibre 38 e cerca de 20
cartuchos de calibre 12. Levaram ainda a arma e a bolsa do Soldado,
com R$50,00. O Soldado trabalhava sozinho e estava à paisana,
preparando-se para pegar o serviço. Ele foi amarrado, mas não foi
agredido. Não havia mais ninguém no quartel, uma vez que os
policiais já haviam saído para o patrulhamento nas ruas. Mais uma
vez, vemos a audácia da ação do crime no Estado de Minas Gerais
em assaltar o quartel da Polícia Militar. São sintomas claros e
evidência de que certamente o que acontece no Estado do Rio de
Janeiro as nossas fronteiras não estão conseguindo conter.

E necessária a tomada firme de uma posição por parte do poder
público. É preciso haver uma política de tolerância zero contra o
crime. Insistiremos nessa matéria porque o Governo do Estado, as
Polícias Civil e Militar, os agentes penitenciários têm de formar uma
força-tarefa. Não podemos permitir que criminosos do Estado do Rio
de Janeiro venham atuar em Minas Gerais.

Na data de ontem, para mostrar a ousadia do que o crime vem
fazendo no Estado de Minas Gerais, na cadeia pública de Pedro
Leopoldo três assaltantes foram resgatados por criminosos. Por volta
das 21 horas, três homens fortemente armados renderam e
prenderam em um quarto um Detetive e um Auxiliar de Serviços
Gerais da Prefeitura. Em seguida, libertaram os três presos que
haviam sido levados para Pedro Leopoldo na semana passada para
participar de uma sessão de reconhecimento, sob suspeita de terem
assaltado uma agência bancária na cidade, e seriam recambiados
para a Delegacia de Furtos e Roubos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos
vê e galerias, nesta tarde estamos mostrando desta tribuna a
radiografia do que vem acontecendo no Pais. Sabemos que o
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Governo Federal tem uma grande responsabilidade, principalmente
no que diz respeito ao contrabando de armas, que passam livremente
pelas nossas fronteiras. Infelizmente, estamos vendo o Governo
Federal assistir de braços cruzados, passivamente, ao trânsito livre de
fuzis e metralhadoras pelas fronteiras chegando aos morros cariocas
e ganhando outras cidades, principalmente em nossa querida Minas
Gerais.

Não podemos admitir que o crime avance desse jeito, e o cidadão
mineiro e as polícias mineiras não levantem a sua voz e não digam
um "basta" ao crime. Precisamos implantar contra o crime a tolerância
zero.

A radiografia do contrabando de armas e do tráfico de drogas, as
fugas e a ousadia dos marginais não aconteciam em Belo Horizonte,
na região metropolitana e em Minas Gerais.

Nos dias 17 e 18, houve dois resgates de presos, ação de extrema
ousadia do crime. Além do mais, ocorreu um assalto ao quartel da
Polícia Militar, na cidade de Rio Piracicaba. Certamente, esses
sintomas devem preocupar cada Deputado desta Casa.

Temos cobrado insistentemente a valorização dos servidores da
segurança pública. E preciso que os Deputados entendam a
necessidade de estabelecer prioridade no orçamento do Estado para
a segurança pública, no que se refere ao seu reaparelhamento e
reequipamento, porque faltam viaturas, gasolina, coletes, lanternas,
luvas descartáveis.

Em 2003 apresentamos várias emendas relacionadas às Polícias
Militar e Civil, para terem condições de reequipamento e
reaparelhamento e possam dar resposta à sociedade. Mas
infelizmente, quando as proposições chegam à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, há orientação do
Governo para que não sejam aplicados recursos nessa área,
ressaltando que oportunamente serão encaminhados.

Deputados e Deputadas, queremos nesta tarde fazer um apelo,
porque, no ano passado, houve a morte de 29 policiais civis,
Bombeiros e policiais militares, e, este ano, até o dia 19 de outubro, a
2 meses e 11 dias do final de 2004, já foram mortos 29 policiais em
nosso Estado. Esses dados concretos e incontestáveis demonstram
que precisa haver uma tomada de consciência do poder público.
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Nossos policiais estão sendo abatidos, e não encontramos
resposta do Comandante da Polícia Militar, que mais parece um
boneco assentado à mesa do Comandante, não tomando
providências. Os seus homens estão sendo abatidos como em uma
caçada no meio de uma floresta.

Os policiais militares e civis precisam ser respeitados. Não podemos
conviver com a aQão criminosa dos bandidos do Rio, que transpõem
livremente as nossas fronteiras e instalam o terror em Belo Horizonte,
na região metropolitana e em todo o Estado. E necessário tolerância
zero em relação ao crime. Não podemos aceitar isso passivamente.

Encaminho um recado ao Cel. Sócrates Edgard dos Anjos: que se
desprenda de sua bela sala com ar condicionado e cafezinho e
comece a visitar a sua tropa, que está morrendo nas ruas. Ele nem
sabe que, na ponta do destacamento, faltam viaturas e coletes. Se
sabe, finge que não está comandando a Polícia Militar.

Sr. Presidente, não queremos continuar a comparecer a esta tribuna
para ler a relação de policiais mortos em confronto e ver o
Comandante, igualzinho a um boneco fardado, assistindo
passivamente a tudo isso. E necessário, Cel. Sócrates, que V. Sa.
saia de trás da sua mesa e visite os quartéis da Polícia Militar no
interior. E necessário ainda que o Or. Otto faça o mesmo, porque não
podemos assistir, em cada final de semana, na região metropolitana, a
até 30 homicídios contra a população de Belo Horizonte e de Minas
Gerais.

Deputado Gustavo Valadares, até quando assistiremos
passivamente à morte dos cidadãos nas mãos de bandidos? Muitas
vezes, uma viatura demora até 4 horas para chegar ao local do crime;
às vezes nem vai, porque não há viaturas para atender a todos os
cidadãos.

Fazemos um apelo para que, no orçamento deste ano, que será
votado até o final de 2004, os Deputados priorizem e invistam em
segurança pública, porque o maior bem jurídico tutelado pela lei é a
vida.

Vários cidadãos - taxistas, motoristas de coletivos, advogados,
engenheiros e médicos - estão morrendo, covardemente, nas mãos
dos bandidos. Até quando aceitaremos isso passivamente? Até
quando a Assembléia, que tem o poder de fiscalizar e cobrar, assistirá
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passivamente?
Estou indignado com a morte de policiais civis, militares e

Bombeiros. No ano passado, 29 morreram; este ano, já atingimos 9
mesmo número. Todos passivamente concordam com isso. E
necessário que a população de Minas Gerais tenha tolerância zero no
tratamento com os bandidos; é necessário, que o Judiciário, o sistema
prisional, as Polícias Militar e Civil desencadeiem uma mobilização
pela tolerância zero contra o crime. Esperamos que os chefes de
policia, o Cel. Sócrates e o Dr. Otto, comecem a visitar delegacias e
quartéis para saber as condições em que os homens trabalham.

Vamos continuar assistindo de braços cruzados ao crescimento do
crime ou vendo que os bandidos do Rio de Janeiro transpõem nossas
barreiras para aqui instalar o terror? Aqui constam dois resgates de
presos em cadeia e um assalto a um quartel da Polícia Militar. No ano
passado morreram 29 policiais, já somamos o mesmo número este
ano. Estou indignado, porque tenho feito vários apelos e não
verificamos, por parte da classe política, prioridade à defesa da vida.
Inverteram a Constituição da República e a proteção da vida não é
mais o maior bem jurídico? Hoje, o cidadão paga inúmeros impostos e
tem sua vida ceifada, seus bens roubados e seus filhos violentados.
Nós assistimos a isso passivamente. E necessário dizer: contra o
crime, tolerância zero. Não podemos mais ficar de braços cruzados.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa tarde. Estou muito feliz, pois,

desde ontem, a empresa Gol Transportes Aéreos Inteligentes está.
operando em Uberlândia com preços mais acessíveis que os
concorrentes. Esta é uma briga antiga contra o monopólio que existia.
Isso sem falar na Gontijo, empresa de ônibus que pratica preços muito
elevados. Uma passagem em ônibus-leito é, praticamente, o mesmo
preço ou mais cara que a passagem de avião. E preciso discutir a
quebra do monopólio também no transporte coletivo para que outras
empresas façam a linha de Uberlândia.

Sr. Presidente, em abril de 2004 apresentamos um requerimento ao
o Maj.-Brigadeiro Carlos de Campos, Diretor do DAC, solicitando a
elaboração do estudo sobre a viabilidade da proposta de a empresa
Gol operar vôos comerciais em Uberlândia, com conexão para São
Paulo, Brasília e Goiânia.
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A Gol é uma das mais novas e promissoras empresas de aviação

do mercado. Os serviços de aviação comercial no Pais são essenciais
para o desenvolvimento. Em Minas Gerais, a região do Triângulo
Mineiro não é atendida pela referida empresa, que, recentemente,
apresentou proposta ao Departamento de Aviação Civil -DAC - do
Comando da Aeronáutica, para iniciar operações em Uberlândia.

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia -
ACIUB -, até o ano de 2000 houve uma redução significativa no
número de passageiros do transporte aéreo em Uberlândia, fato que
tem como causa a supressão de rotas tradicionais, como • a de
Uberlândia para Brasília, além de grandes aumentos nas tarifas,
decorrentes da falta de concorrência. Houve um grande aumento na
tarifa porque não havia concorrente. Essa situação prejudica a
iniciativa privada local, que investiu muito para construir um moderno
centro de convenções, destinado a promover encontros de negócios e
estimular o turismo. Toda essa estrutura está sendo prejudicada pelo
monopólio da aviação existente.

A solicitação da empresa Gol vem retomar a linha de ação do
mercado de transporte aéreo de concorrênôia de preços e oferta de
melhores serviços, razão pela qual solicitamos ao DAC que
elaborasse, com a necessária presteza, o estudo de viabilidade da
proposta de autorização da empresa Gol para operar em Uberlândia.

Com muita satisfação, a proposta foi aprovada em agosto, e a
empresa começou a operar ontem, o que aumentará o turismo,
principalmente o de negócio. Uberlândia é uma cidade pujante, uma
das que mais cresce no Pais, sendo a 3 maior cidade de Minas
Gerais do ponto de vista geográfico.

Com a Gol, existe a possibilidade de haver investimentos de novas
empresas, aumentando o número de empregos. Essa é uma luta
antiga. Parabenizo o Vereador Geraldo Rezende Júnior, que fez essa
solicitação, bem como a ACIUB, que há muito tempo luta por isso.

Q Deputado Marlos Fernandes (em aparte) - Deputado Weliton
Prado, parabenizo-o pelo empenho em fazer com que haja no
Triângulo Mineiro qualidade de serviço. A empresa Gol favorecerá não
só Uberlândia, como também todas as cidades do entorno de
Uberlândia. Esperamos que o Triângulo Mineiro possa integrar as
políticas mineiras, crescendo e desenvolvendo-se. Quanto mais



587

empresas forem instaladas e quanto mais serviços forem prestados
no Triângulo Mineiro, melhor será a qualidade de vida. Parabenizo a
empresa Gol.

O Deputado Weliton Prado - A empresa Gol é muito importante para
Uberlândia e para as cidades do Triângulo Mineiro, principalmente
para Araguari, que tem quase 100 mil habitantes.

Em Uberlândia, há muitos investimentos por parte da iniciativa
privada, como a Sadia e o pólo moveleiro, mas não há investimentos
por parte do Governo Estadual. No orçamento, não há recursos para a
construção de novas escolas no Triângulo Mineiro e no Alto
Paranaíba, sendó escassos os recursos para reforma de escola. Há
17 anos, não se constrói nenhuma escola estadual em Uberlândia.

Os recursos investidos na área da saúde em Araguari, Uberlândia e
outras cidades da região são menores que os de outras regiões. O
mesmo acontece com os recursos destinados à segurança pública: o
nosso efetivo de policiais é menor que o de outras regiões do Estado,
e nossas viaturas estão totalmente sucateadas.

Chegou o momento de as lideranças da região central colocarem a
mão na consciência e olharem com mais carinho para a região do
Triângulo Mineiro, pois contribuímos muito com o desenvolvimento do
Estado e, na hora da divisão Do bolo, ficamos apenas com migalhas.
Essa situação não pode continuar, precisamos ter união,
independentemente de partido político. Nós, os Deputados do
Triângulo Mineiro, do Pontal e do Alto Paranaíba, devemos defender
nossa região.

Além disso, o Governador deve cumprir suas promessas de
campanha. E muito comum, nos pleitos eleitorais, os candidatos
prometerem tudo, mas, depois de eleitos, não terem peito para tomar
uma decisão firme e cumprirem suas promessas. Mas o Triângulo
Mineiro cobrará do Governo todas as promessas feitas, inclusive no
que tange às oportunidades da juventude no primeiro emprego.

Infelizmente essa não é uma realidade no orçamento. No ano
passado, apenas R$50.000,00 foram destinados à contratação de
jovens. Somente 200 jovens foram contratados pelo programa
Primeiro Emprego.

Sr. Presidente, deixo aqui minha crítica ao Governo do Estado e
cobro mais recursos para o Triângulo Mineiro, Espero que o
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Governador cumpra as promessas feitas para todo o Estado.

Há também a questão dos servidores, que, há ti anos, não
recebem reajustes. Nós votamos o plano de carreira na Casa, mas
não votamos ainda a tabela, e os funcionários não possuem
expectativa de terem uma progressão na carreira.
Fico feliz em saber que a empresa Gol já está operando em
Uberlândia: Parabenizo a Associação Comercial e Industrial dessa
cidade, a ASCIUB, e o Vereador Geraldo Resende Júnior.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, lembrei-me de dois

programas importantes do Governo Azeredo. Primeiramente, temos a
"Lei Robin Hood", que permitiu a transferência de recursos para
diversos municípios, entre eles os que tinham nações indígenas.
Também os que investiram no meio ambiente e na cultura puderam
receber maiores recursos. Sem dúvida, esse foi um grande programa
social.

Outra ação importante foi a extinção da FEBEM. Minas Gerais não
possui essa instituição desde 1995, quando, nesta Casa, junto com V.
Exa., votamos por sua extinção. A partir daquele momento, tivemos
um novo tratamento para as crianças e os adolescentes no Estado.

Neste ano, o Programa Primeiro Emprego, do Governo Federal, que
vinha com tantas promessas, liberou o equivalente a 0,5% dos
recursos. Considerando-se o grande contingente de brasileiros e
brasileiras desempregados, esse Programa lamentavelmente não tem
liberado os recursos para que efetivamente haja emprego para os
trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Parabenizo o Deputado João Leite,
pois, com maestria, experiência e seriedade, que lhe são peculiares e
representam uma característica da sua história pública, faz com que
as coisas sejam ditas no momento oportuno, a fim de que não pairem
mais dúvidas de que em Minas Gerais não há espaço para
demagogia, para o discurso ufanista e para tentar torcer a.verdade
dos fatos, que nos mostra que um Governo, que andou prometendo
mundos e fundos, tem se distanciado cada dia mais dessas
promessas. Refiro-me ao Governo Federal, que prometeu mais de 10
milhões de empregos, mas que mudou o discurso quando ganhou a
eleição; que prometeu combater a fome no Brasil, transformando isso
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em um projeto eleitoreiro; e que teve a falta de respeito, até com a
lei eleitoral, de gastar milhões de reais com correspondências
enviadas a todos os milhões de aposentados brasileiros, dizendo que
está emprestando dinheiro a juros mais baixos, mas se esquecendo
de que a grande maioria desses aposentados ganha R$260,00, que
seriam corrigidos por esse mesmo Governo. Esse mesmo Governo
tem o hábito de tentar torcer os fatos para o povo brasileiro e de tentar
fazer com que Minas tenha a imagem deque não vai bem. Como
disse o Deputado João Leite, aqui tudo está sendo colocado nos
eixos. O Governador Aécio Neves, com seriedade e competência,
encontrou, de fato, um déficit de mais de R$2.500.000.000,00. Neste
ano, conseguiu colocar a casa em ordem, sem déficit e com dinheiro
para pagar o 130 salário e para investimentos expressivos.

Hoje pela manhã, Sr. Presidente, tivemos a alegria de estar no
Palácio da Liberdade, a convite do Governador Aécio Neves, para
testemunhar a assinatura da liberação de mais de R$1.000.000,00
para o cinema mineiro. Em um primeiro momento, as pessoas podem
não compreender a dimensão desse investimento para a cultura de
Minas Gerais, para seu povo e para sua arte. Esse instrumento reúne
arte e indústria. Alguns questionam: cinema é arte ou indústria de
entretenimento? Cinema é uma indústria que gera emprego, divisas e
o fortalecimento de uma cultura, principalmente se for realizado com
qualidade e com sentimento de respeito à nossa mineiridade,
mostrando Minas para o Brasil e para o mundo.

Belo Horizonte pode e deve ser uma grande Capital. O interior das
Minas Gerais também precisa ser lembrado. Para isso, esta Casa fez
realizar, com a colaboração da Secretaria de Estado da Cultura e de
várias • outras entidades, com o comparecimento de mais de 50
instituições, um fórum mineiro da cultura com mais de 500
participantes. Elaboramos um documento, e uma das propostas é a
criação da frente parlamentar de defesa da cultura, para que não
fiquemos apenas na teoria. Conclamo meus colegas Deputados e.
Deputadas para que amanhã, às 4 horas, possamos instalar essa
frente parlamentar e estabelecer uma agenda de trabalho, indo ao
Governador, a quem já pedi uma audiência, para levar propostas, tais
como a criação do fundo mineiro da cultura, para incentivar a cultura
de base, para dar uma primeira oportunidade àqueles que não têm o
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apelo comercial; e a criação de uma comissão permanente de
cultura nesta Casa. O Estado tem uma Secretaria de Cultura, o País
tem um Ministério da Cultura, e a Casa Legislativa mineira não tem
uma comissão permanente de cultura. Não podemos esquecer que
ela é tratada na Comissão de Educação, mas como um apêndice de
uma Comissão que, tendo uma matéria tão ampla como a educação,
acaba deixando a cultura um pouco esquecida.

Terminando, Sr. Presidente, é este o convite que faço, agradecendo
a generosidade de V. Exa. no tempo que me concedeu. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 8212004, do Deputado Biel Rocha e outros, que
acrescenta o inciso XXVIII ao art. 198 da Constituição do Estado - cria
a guarda escolar. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Carlos Pimenta e
Márcio Kangussu; suplentes - Deputada Ana Maria Resende e
Deputado Miguel Martini; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado
Biel Rocha; suplente - Deputado Laudelino Augusto; pelo PL: efetivo -
Deputado Márcio Passos; suplente - Deputado Roberto Ramos; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado
Leonardo Quintão. Designo. As Comissões.

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 13
A Presidência, no uso de suas atribuições, em especial a prevista no

inciso XV do art. 82 do Regimento Interno, decide:
- Serão adotados os procedimentos estabelecidos nesta decisão

até que entre em vigor resolução que disponha sobre a apreciação,
pela Assembléia Legislativa, de ato do Governador do Estado que
institui Regime Especial de Tributação.
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2 - O ato do Governador do Estado que instituir Regime Especial

de Tributação, com base no art. 7 0 da Lei n° 15.292, de 5 de agosto de
2004, será apreciado pela Assembléia Legislativa em turno único, no
prazo de 90 dias, contados a partir da data de recebimento da
mensagem que o encaminha.

2.1 - A mensagem será recebida, publicada e encaminhada à
Comissão de Fiscalizaçãõ Financeira e Orçamentária, que terá o
prazo de 20 dias para emitir parecer.

2.2 - O parecer concluirá por projeto de resolução, que ratificará ou
rejeitará, no todo ou em parte, o ato do Governador.

2.3 - O projeto de resolução será recebido, publicado, incluído na
ordem do dia da primeira reunião subseqüente e apreciado sem
parecer.

3 - O projeto de resolução aprovado será encaminhado à Comissão
de Redação, observado o disposto no art. 268 do Regimento Interno.

4 - Esgotado o prazo da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para emitir parecer sobre a mensagem do Governador,
o Presidente da Assembléia a incluirá na ordem do dia da primeira
reunião subseqüente e para ela designará relator, nos termos do § 20
do art. 145 do Regimento Interno.

4.1 - O relator designado em Plenário opinará pela ratificação ou
rejeição, no todo ou em parte, do ato do Governador.

5 - A Mesa da Assembléia comunicará ao Governador do Estado a
decisão do Plenário.

6 - Aplicam-se à tramitação da mensagem e do projeto de resolução
de que trata esta decisão, no que couber, as disposições relativas à
discussão e à votação do projeto de lei ordinária.

Mesa da Assembléia, 19 de outubro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1 0-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n°

1.89212004, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e de Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2005; e o Projeto de Lei n° 1.893/2004, do Governador do Estado,
que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o triênio 2005-2007, conforme
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determina o art. 30 da Lei n° 15.033, de 20/1/2004, foram
publicados, em sua essencialidade, no "Diário do Legislativo" de
sábado, dia 16/10/2004, e distribuídos em avulso às Deputadas e aos
Deputados, ontem, dia 18.

A Presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para
apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização
Financeira será contado a partir de hoje, encerrando-se dia 8/1112004.

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 3.349 a 3.353/2004, da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
novamente trazemos manifestação à Presidência desta Casa sobre a
instalação de uma Comissão Especial ou de uma CPI das notas
fiscais.

Tivemos, hoje, a informação de que esse processo está paralisado
por ordens superiores; por isso exigimos a participação desta Casa
nesse processo. E obrigação constitucional da Assembléia fiscalizar
os atos do Poder Executivo.

Esse problema das notas fiscais foi notícia na imprensa mineira por
vários dias, e depois caiu no esquecimento. Por isso tenho insistido
para a instalação dessa comissão o mais rápido possível. Espero que
V. Exa. solicite aos Líderes partidários que façam a indicação dos
membros da comissão, a fim de acompanharmos esse processo de
paralisação dos procedimentos da força-tarefa, instalada no Governo
do Estado.

A quem interessa a paralisação da apuração desses fatos?
Sabemos que o Governo do Estado está sofrendo um prejuízo de
mais ou menos 10% das suas receitas, ou seja, mais de
R$150.000.000,00 por ano, e mais de R$10.000.000,00 por mês..
Dessa forma, não podemos ficar parados esperando que alguém
venha dizer como anda essa força-tarefa.

A denúncia recebida hoje é de que o processo está paralisado. A
Polícia Civil está fora do processo por ordem superior. Queremos
saber de quem partiu essa ordem superior. Por isso, Deputado
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Rêmolo Aloise, insistimos em que essa comissão seja instalada a
fim de acompanharmos de perto o problema das notas fiscais frias,
que abundam no Estado.

Ontem mesmo recebi uma denúncia, por escrito, demonstrando a
forma com que essas notas frias continuam tramitando no Estado.
Precisamos descobrir quem está fazendo isso, e como está sendo
feito. Essa denúncia chegou, inclusive com o nome da pessoa que
está denunciando e também com os nomes dos falsificadores das
notas e das empresas que as estão comprando. Trata-se de
empresas de grande porte. Mas, ainda assim, o proceso está
paralisado.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, está na hora de a
Assembléia entrar nesse jogo. Por que a notícia foi abafada? E com
ordem de quem? A quem interessa abafar? Será que não existe
interesse na apuração desses fatos, amplamente divulgados pela
imprensa? Está na hora de a Assembléia tomar um posicionamento
claro, firme. Não podemos ficar aqui servindo de jogo para aqueles
que estão fora desta Casa. Alguém está mandando nesta Casa mais
que os Deputados e o seu Presidente. Não podemos aceitar isso. Está
na hora de darmos um basta nisso. As eleições passaram, e a
Assembléia precisa cumprir o seu papel constitucional de fiscalização
dos atos do Poder Executivo.

Portanto, Deputado Rêmolo Aloise, peço a V. Exa. que instale essa
comissão, para darmos seqüência às apurações. São denúncias
gravíssimas, a respeito de mais de R$150.000.000,00 de sonegação.
E preciso mostrar quem sonegou e ainda continua sonegando.

Um outro assunto que gostaria de abordar, Sr. Presidente, diz
respeito às CPIs. Já protocolamos, com todas as assinaturas que
exige o nosso Regimento Interno, um pedido relativo à Vale do Rio
Doce, que está vendendo o Estado de Minas Gerais e o País, além de
ter monopolizado o setor de transporte ferroviário. Repito, ela está
vendendo todo o nosso minério. A Europa parou de extrair o. seu
minério porque está comprando do Brasil a preço vil.

Diz o Governo, às vezes, que quer defender a Vale do Rio Doce
para gerar receita e divisas para o Estado. Isso não é verdade, pois
ela não paga um tostão de impostos, pois os produtos são de
exportação. Portanto, está levando toda a nossa riqueza.
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Nem a CPI de 1975, que denunciamos e sobre a qual tivemos o
prazer de nos manifestar nesta Casa, porque já prevíamos que o
Governo Federal e o Governo do Estado deveriam preservar as
jazidas de minério, surtiu algum efeito.

Então, estamos vendendo tudo a que se tem direito,
indiferentemente a estarmos acabando ou não com o meio ambiente,
haja vista o problema de Capão Xavier. Lutamos muito por essa
causa. Entramos na justiça e conseguimos suspender os trabalhos
dessa mina. Depois de uma ação efetiva do Governo do Estado, a
liminar foi cancelada, e eles estão explorando o minério, que deveria
ser a grande reserva do Estado de Minas Gerais. Infelizmente,
continua a exploração; e, por outro lado, vemos tudo isso acontecer
passivamente.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. se manifestasse em
relação à CPI da Vale do Rio Doce e da MBR. Isso precisa ser
esclarecido.

Se quisermos apenas ler o relatório de 1975, já teremos condições
de indiciar essas empresas. O que fizeram naquela época é o que
estão fazendo hoje com o Estado de Minas Gerais. Nós,
lamentavelmente, em nome do desenvolvimento, não tomamos
nenhuma providência.

A sonegação e a exploração excessiva dos minérios estão
ocorrendo sem nenhum critério. Hoje, o meio ambiente não tem mais
importância no Estado de Minas Gerais. Isso precisa ser revisto. Não
queremos que Minas pare de exportar os seus minérios. Não se trata
disso. No entanto, é preciso ter critérios claros e definidos, o que hoje
não temos.

Infelizmente, o poder econômico é muito mais forte do que nossas
leis. Um exemplo disso é Capão Xavier. Existe uma lei desta Casa,
apresentada pelo Deputado Mauro Lobo, sancionada pelo Governo
Hélio Garcia, proibindo a exploração de minérios no sistema de
manancial de águas. Não obstante, Capão Xavier, que é a maior
agressão ao meio ambiente e ao povo de Belo Horizonte, está aí. Em
nenhum momento essa lei foi citada pelos órgãos ambientais. Por
quê? Porque veio a pressão do poder econômico. Todos sabemos
que tudo tramitou de uma forma que não entendemos.

Há um caso que gostaria de lembrar aos Srs. Deputados. Refiro-me
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ao fato de que uma das licenças foi aprovada e publicada no
sábado de Carnaval. Dizem que foi coincidência. Na verdade, foi uma
maneira de camuflar uma licença que não poderia ser dada, tanto que
conseguimos suspender as licenças em Brasília. Infelizmente, vieram
mais uma vez o poder econômico e a força política do Governador e
houve a suspensão da liminar, com a conseqüente liberação da
exploração.

Sr. Presidente, estamos chegando quase ao final do ano. A
Assembléia não pode sedar ao luxo de entrar em recesso sem, pelo
menos, começar essas apurações. Estamos pedindo, solicitando,
implorando ao Presidente desta Casa que faça a instalação dessas
CPls e dessas comissões. Quem tem medo das CPls e das
Comissões Especiais? Por qual motivo esta Casa não pode cumprir o
seu papel constitucional de fazer a apuração desses atos e desses
fatos que estamos vendo? Há, realmente, uma força externa muito
grande impedindo a criação da CPI e de uma Comissão Especial para
apurar esses lamentáveis fatos que tanto foram divulgados pela
imprensa.

Infelizmente, estamos aqui calados, sem áção, sem poder agir, em
razão dessa força externa que atua sobre esta Casa. Isso nos deixa
entristecidos.

Sr. Presidente, insisto que precisamos mostrar por que existem o
parlamento e os Srs. Deputados. Não podemos continuar submissos e
omissos. Se o Governo tem medo de CPI ou de Comissão Especial,
que manifeste qual o motivo.

Hoje, quando falávamos sobre a CPI, Deputado Sargento
Rodrigues, um companheiro que ouvia o nosso discurso nos disse que
deveríamos ter cuidado, porque uma CPI sobre a Vale poderia trazer
um grande problema para a economia do Brasil.

Que traga o problema! Queremos que o Governo Federal, o Senado
e a Câmara dos Deputados tomem providências quanto à exploração
dos minérios em Minas Gerais.

A Vale do Rio Doce não quebrará. Ela está mandando no Brasil,
vendendo todas as nossas riquezas. Queremos apurar isso. Sabemos
que ela é forte. Disseram-me que estou insistindo muito para a
instalação da CPI, que estou brigando com o poder econômico. Já
briguei contra a polícia e a ditadura. Então, não será o poder
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econômico que me afugentará.

Sr. Presidente, acredito que está na sua hora. V. Exa. tem a
autorização do nosso Presidente, Deputado Mauri Torres, para
instalar a CPI do sistema minerário e para aprovar e instalar a
Comissão Especial de acompanhamento da apuração das notas
fiscais. Apelo, em nome do povo mineiro e dos Deputados, para que
possamos cumprir nosso papel. E duro um Deputado ter de usar o
microfone para solicitar o direito de exercer o seu mandato, o de
fiscalizar, que lhe é conferido pela Constituição. Humildemente peço a
V. Exa., como Vice-Presidente, que tome uma providência, pois, se a
Assembléia não puder utilizar de seus mecanismos legais de
apuração, entraremos com um mandado de segurança contra o
Presidente desta Assembléia. Talvez essa atitude não tenha resultado
prático, mas político terá, pois o povo precisa saber o que se passa
nesta Casa, o porquê de pessoas de fora a comandarem.

Em nome do povo mineiro e da Bancada do PMDB, peço que
possamos usar do nosso direito de fiscalizar o que está errado. Não
condenamos e levantamos falso a ninguém. Queremos verificar se
aquilo que foi denunciado está ocorrendo. Se não estiver ocorrendo,
diremos a todos, mas, se estiver - e temos a certeza de que está -,
queremos que os responsáveis respondam pelos seus atos.

Portanto, humildemente pedimos a V. Exa. que leve as nossas
ponderações ao Presidente. Estamos pedindo apenas o direito de
fiscalizar, conferido pela Constituição a esta Casa. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Antônio Júlio
que o requerimento de criação da comissão especial das notas frias
foi aprovado pelo Plenário. Regimentalmente falta apenas que as
Lideranças indiquem seus membros. Cabe aos Deputados definirem
os membros da Comissão e iniciar os trabalhos. Para mim, como
Presidente deste Plenário, essa matéria é vencida. A Presidência já
cumpriu seu dever regimental.

Quanto à questão da CPI da Vale do Rio Doce, para a qual V. Exa.
alerta esta Presidência e os demais Deputados, a Presidência irá
verificar e responderá a V. Exa.

Encontra-se em minhas mãos pedido de constituição de uma
comissão especial sobre a Vale do Rio Doce. Até que haja fatos
novos, esta Presidência não tem em mãos documentos sobre o
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pedido de CPI da Vale do Rio Doce.

Somente para esclarecimento. Há um pedido, sim, sobre a MBR.
Quanto à Vale do Rio Doce, deixo claro que o pedido deve ser
esclarecido.

O Deputado Antônio Júlio - Talvez tenha me expressado mal quando
falei Vale do Rio Doce, empresa que mais incomoda hoje o Estado e o
País. O nosso pedido de CPI é sobre o sistema minerário. Essa
comissão atinge os nossos objetivos para apurar a situação da MBR,
da Vale do Rio Doce e das pequenas empresas. Quando disse Vale
do Rio Doce, foi apenas questão de expressão. Indago a V. Exa. se a
comissão que solicitamos sobre o sistema minerário atende também a
essas nossas provocações e à vontade de apurar o que denunciamos.

O Sr. Presidente - A Presidência passa às suas mãos o
requerimento assinado pelos Deputados, para que V. Exa. conheça o
conteúdo e depois faça uma análise. Na análise desta Presidência, o
que está aqui é a MBR e não a Vale do Rio Doce.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
parabenizo o Deputado Antônio Júlio pelo seu terceiro ou quarto
mandato. V. Exa. conhece muito bem o sistema desta Casa.
Infelizmente, Deputado Antônio Júlio, possuímos um Regimento
Interno extremamente presidencialista. Cumprimento V. Exa. pela
indagação e reafirmo: a quem interessa a não-instalação da CPI das
notas frias? Não interessa ao cidadão do boteco da esquina nem ao
de uma pequena loja, Deputado Antônio Júlio. Como disse V. Exa.,
nós, Deputados, fomos eleitos legítima e democraticamente pelo
povo, conferido o nosso mandato, legitimados pela Constituição
Federal e do Estado. Isso dá a V. Exa. o direito de fiscalizar as ações
do Estado, o poder público, no âmbito da sua competência. Causa-
nos certa tristeza quando V. Exa. diz, na tribuna, que, humilde e
insistentemente, pede a instalação e a exige num segundo momento.
Digo-lhe que há nesta Casa uma proposta de reeleição. Evito falar
sobre esse assunto. Porém, quando lembro do Regimento Interno, a
minha indignação é grande. Por diversas vezes, eu e o Deputado
Miguel Martini ocupamos a tribuna desta Casa para cobrar a
aprovação de requerimentos e a tramitação de projetos e de
requerimentos.

Sr. Presidente, a Comissão de Segurança Pública deve ter parado
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mais de 40 requerimentos, ou seja, não andam porque ficam
parados na mesa. Dessa forma, o Deputado não consegue fiscalizar
os atos do Poder Executivo Estadual. Entristece-me muito ver um
Deputado como V. Exa., experiente, clamar ao Presidente a instalação
de uma CPI. Particularmente, poderia ficar aqui assentado, calado,
sem opinar, porque consegui as assinaturas para a instalação da CPI
do Café.

Deputado Antônio Júlio, nestes quase dois anos desta Presidência,
apenas uma CPI, da qual sou autor, foi instalada. Tive a oportunidade
de ser designado pelos meus pares como Vice-Presidente da CPI do
Café. Causa-me certa indignação e revolta saber que nós, Deputados,
devemos implorar ao Presidente da Casa a instalação da CPI.
Cumprindo-se o que determina o Regimento Interno, ou seja, 1/3 das
assinaturas, não deveríamos implorar ao Deputado Mauri Torres,
Presidente desta Casa, a sua instalação.

Deputado Antônio Júlio, para não perder o princípio da
oportunidade, desejo acompanhar a votação da PEC que permitirá a
reeleição. Certamente o Deputado Mauri Torres a disputará. Desejo
ver a coerência dos Deputados no momento de votar a PEC e a
reeleição.

Temos o papel constitucional, tão difícil de ser entendido pelo
cidadão. O papel de fiscalizar, de legislar e de fiscalizar o orçamento
do Estado e de lutar para que seja mais justo e coerente com as
demandas públicas. Temos várias missões político-parlamentares,
como visitar as bases e colher subsídios, participar de fóruns e
audiências públicas, CPIs, etc. No comando desta Casa, nos anos de
2003 e 2004, tivemos apenas uma CPI, com muita insistência. Fibo
muito indignado, Deputado Antônio Júlio, quando tenho que implorar
ao Presidente do Poder que faça com que o Regimento seja
cumprido. Temos que aperfeiçoar o Regimento Interno desta Casa.
Primeiro, porque é uma aberração jurídica. O Deputado pode propor
alteração de uma emenda à Constituição do Estado, mas não pode
propor alteração no Regimento Interno. Somente a Mesa pode fazê-lo.
Por isso apresentamos uma emenda à Constituição permitindo, assim
como o Senado Federal permite, alteração do Regimento, com
assinatura de 1/3 dos Deputados. Começamos por aí. O próprio
Regimento Interno desta Casa mostra com clareza quem manda e
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quem concentra todos os poderes. Temos certeza, Deputado,
experiente como V. Exa. é, mais do que eu. E uma tristeza maior.
Mas, como sou Deputado que gosta de legislar, de fiscalizar, de atuar
em comissão, de dar minha contribuição, nas CPIs de que participei a
indignação é muito grande.

Deputado Rêmolo Aloise, fomos eleitos por cidadãos que
esperavam mais de nóé, que esperavam votar e que seu! Deputado
fosse atuante e fiscalizador, Deputados que fossem comprometidos
com os votos que lhes foram confiados. E chegamos com essa
esperança. Mas entramos no jogo do poder. Em uma Casa de 77
Deputados há concentração excessiva de poder, por ser
presidencialista. Nem sequer o Presidente de uma comissão pode
oficiar diretamente a um órgão ou a uma repartição pública. A mais
simples correspondência deve passar pela mão do Presidente ou do
1 0-Secretário. Como fiscalizamos desse jeito? Mais de 40
requerimentos da comissão estão parados na Mesa, requerimentos
sérios, não apenas meus, mas de diversos Deputados da Comissão
de Segurança Pública, dos Deputados Rogério Correia e Alberto
Bejani. Queremos fiscalizar e cumprir nosso papel. Vejo com muita
tristeza, Deputado Antônio Júlio, V. Exa. chegar aqui e dizer que está
pedindo humildemente que o Presidente da Casa cumpra o
Regimento Interno. Não temos que pedir, mas exigir, já que sabemos
que o Presidente desta Casa, no exercício de 2003 e 2004, não vem
cumprindo o Regimento, não instala CPI nem Comissão Especial. Isso
é uma vergonha para a Assembléia de Minas. Nossa resposta é a
eleição que se avizinha. Será que os Deputados desta Casa irão se
reeleger? Será que os eleitores apostarão novamente em um
Deputado que realmente não quer cumprir o Regimento Interno e não
instala CPI? Volto a perguntar: a quem interessa a não-instalação da
CPI? Tenho certeza de que os pequenos comerciantes não estão
preocupados com a emissão de nota fria. Vamos pegar os peixes
graúdos, a máfia, o crime organizado, onde verdadeiramente se
instala, com participação de agentes públicos e pessoas poderosas
economicamente e que estão sonegando. Quanto dinheiro falta para a
saúde, para a educação, para a segurança pública? E não querem
instalar uma CPI sobre a máfia das notas frias. Isso é vergonhoso!!
Nossa indignação causa revolta. Fazemos esse registro porque cada
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cidadão deve conhecer o que cada Deputado pensa.

Sr. Presidente, não me canso fácil. Quero acompanhar não só a
votação da PEC que permite a reeleição como a votação de quem
está se propondo a candidatar ao cargo novamente. Quero ver como
vamos ficar.

O PMDB tem sete Deputados. Tenho a certeza de que V. Exa.
poderá contribuir neste momento, pois as amarras políticas acabam
prendendo os 77 Deputados em uma camisa-de-força. Depois,
ninguém conseguirá fazer nada. Parabéns a V. Exa. pela insistência.
Se está aqui há vários mandatos e ainda não se cansou é porque
realmente respeita o cidadão que o elegeu. Continue lutando
bravamente! Mais uma vez, parabéns! Saiba que poderá contar com o
nosso apoio. Obrigado, Sr. Presidente, pela complacência.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o Deputado Sargento
Rodrigues tratou de um assunto sobre o qual, aproveitando que no
Plenário há várias pessoas, quero estabelecer um debate mais
profundo. Poderíamos debater o papel do Poder Legislativo. Sabemos
que a Constituição de 1988 praticamente transferiu as grandes
competências para as Câmaras Municipais e Federal.

Deputado Sargento Rodrigues, o Poder Legislativo Estadual - como
Presidente da UNALE, lutei muito no Congresso Nacional - ficou muito
restrito, limitado. A competência do Poder Legislativo dos Estados já é
reduzida. Um dos melhores mecanismos de que dispomos para
efetivar a fiscalização são as comissões permanentes, especialmente
a Comissão Parlamentar de Inquérito.

Certa vez, ouvi um grande palestrante dizer que todos os dias
deveria haver reunião de CPI no parlamento. Não faz mal nenhum. A
CPI significa o Poder Legislativo exercendo sua prerrogativa
fiscalizadora com mais competência que a dos outros órgãos públicos.
Como o Poder Legislativo abriu mão de sua competência, o Tribunal
de Contas, seu órgão auxiliar, ocupou seu espaço. Todavia, de acordo
com a Constituição, esse espaço é de direito e de dever do
Legislativo. Sabemos que, em nosso País, só existem três Poderes.
Ademais, o próprio Ministério Público cresceu muito. E isso aconteceu
porque este Poder abriu mão de suas prerrogativas. Digo mais: as
próprias comissões permanentes desta Casa, apesar de terem
trabalhado bastante, também não têm usado plenamente suas
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prerrogativas constitucionais.

Os Deputados Sargento Rodrigues e Antônio Júlio referiram-se a
essa questão, mas seria bom discuti-Ia com seriedade. Estou fazendo
uma proposta de projeto de pesquisa a respeito das comissões
permanentes, que constituem o espaço de interlocução entre a
sociedade e o Poder. No entanto - pasmem, senhores! -, o •Poder
Legislativo de MinaS Gerais dá certificado de falência dessa
competência quando cria a Comissão de Participação Popular. Ou
seja, criar essa Comissão significa admitir que todas as outras
fracassaram em sua competência de representar o espaço de
interlocução entre o instituído e o instituinte.

A Constituição de 1988 valorizou o Poder Legislativo, apesar de ter
fragilizado o Poder Legislativo Estadual. Todavia, somos nós,
parlamentares, quem deve ocupar esse espaço. E verdade que esta é
uma Casa presidencialista. Como em qualquer outro tipo de
presidencialismo, o Presidente concentra muito poder.

Mas há artifícios regimentais para pressionar e para forçar. Acontece
que há uma fragilidade nessa discussão do esvaziamento da
competência fiscalizadora do Poder Legislativo, que passará, sim,
pela fragilidade partidária e pelo modelo de eleição e reeleição que
existe no nosso ordenamento jurídico.

Hoje, o parlamentar ainda fica atrelado ao modelo do "toma-lá-dá-
cá". As discussões ideológicas e mais profundas passam ao largo
porque isso não interessa e não dá voto. Estamos esvaziando o Poder
Legislativo. V. Exa. e outros parlamentares, como o Deputado Antônio
Júlio, ex-Presidente da Casa, têm contribuição a dar.

Queria fazer essa provocação, sim, mas não por apenas 5 minutos
em uma questão de ordem. Proponho-me a fazer isso ocupando a
tribuna para discutirmos e identificarmos as nossas fragilidades no
Poder Legislativo. Se nós nos fragilizamos, quem perde é a
sociedade. O Poder Legislativo é o Poder dos Poderes. Precisamos
fazer uma séria discussão para resgatar e recuperar nossas.
prerrogativas e nossas competências. Cada um dos parlamentares
deve usar o seu espaço de liderança e o nível de conhecimento que
tem para se mobilizar em direção a isso.

Se começarmos a discutir essas questões, acabaremos mobilizando
a própria sociedade organizada, que tem uma grande contribuição a
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dar nesse processo. Aí, conseguiremos melhorar. Não podemos
continuar a perder o espaço que já perdemos e continuamos a perder
ainda mais. Acredito que uma CPI deve ser instalada quantas vezes
forem necessárias, porque isso não dá nenhum prejuízo ao Poder.
Isso só dá benefícios ao Poder. Devemos mobilizar-nos por meio do
Colégio de Líderes e das bancadas partidárias, para começar um
processo novo na Casa; onde a valorização do Poder deve estar em
foco e ser buscada.

Sou um apaixonado pelo Poder Legislativo. Tive o prazer de ser
Presidente de todos os Poderes Legislativos Estaduais do País. Já
avançamos bastarite no Brasil inteiro. As distorções que há nos outros
Estados ainda são piores do que as de Minas Gerais, onde a
Assembléia conseguiu um avanço muito grande. Temos de resistir e
não permitir o esvaziamento do Poder Legislativo de Minas Gerais.

Conclamo a todos a fazermos esse debate. Precisamos trazer a
nossa contribuição e, ao mesmo tempo, mobilizar-nos para que
tenhamos esse Poder ocupando o seu espaço e não transfira a outros
órgãos uma competência que é exclusiva e constitucionalmente
nossa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Antônio Júlio, a Presidência
informa a V. Exa. que há dois requerimentos relativos à matéria citada
por V. Exa. pedindo Comissão Especial e um requerimento solicitando
CPI, mas não relativo à questão suscitada por V. Exa.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, já que há polêmica em
torno do conteúdo da CPI, imploro a V. Exa. que instale essa CPI, que
está de acordo com as normas regimentais e satisfaz a este
parlamentar e às Bancadas do PMDB e do PT, para iniciarmos o
processo investigatório das empresas de mineração de Minas Gerais,
incluindo a MBR, a Vale do Rio Doce e outras empresas que têm
explorado, sem nenhum critério ambientalista, as riquezas do nosso
Estado.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade e

outros, solicitando a constituição de comissão parlamentar de
inquérito para que seja apurada a regularidade dos processos de
licenciamento prévio, de instalação e de operação das atividades da
MBR no Estado de Minas Gerais, bem como do julgamento dos
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recursos dos autos de infração atribuídos àquela mineradora. A
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso
XXV do art. 232 do Regimento Interno.

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

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

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM
31/8/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Biel Rocha (substituindo este ao Deputado Laudelino
Augusto, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e Maria
Olívia (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento do ofício
do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 18/8/2004. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: Projeto de Lei. n° 1.768/2004, no 1° turno
(Deputado Célio Moreira). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovadas as redações finais dos Projetos de Lei n os 261, 546, 694 e
1.205/2003. Passa-se à 3 o Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos das
Deputadas Marília Campos, em que solicita a ANATEL-MG a
aplicação da Resolução n° 3.373, visando adaptar o sistema de
telefonia fixa do Município de Contagem para os demais municípios da
Região Metropolitana, para que todas as ligações originárias de
telefones fixos dessS municípios sejam tarifadas como ligações
locais; e Jô Moraes, em que solicita à Presidente da Rede Minas de
Televisão, informações sobre a interrupção da exibição do " Jornal
Visual-Minas" para a comunidade surda do Estado, transmitido em
LIBRAS; e dos Deputados Gustavo Valadares, em que solicita reunião
conjunta das Comissões de Transporte, Direitos Humanos e
Participação Popular, para debater a melhor forma de implementar o
passe intermunicipal para deficientes e idosos no Estado; e Célio
Moreira, em que solicita reunião para debater e obter informações
sobre os contratos firmados entre o DER-MG e as empresas
prestadoras de serviço de locação e manutenção de balanças nas
rodovias do Estado, bem como o envio de documentos referentes aos
contratos. 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, 19 de outubro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Biel Rocha - Dimas Fabiano.

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2- SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 10/9/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Adalclever Lopes
(substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da
Liderança do PMDB) e a Deputada Jô Moraes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,.
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
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pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.346/2003, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo n° i,
é distribuído em avulso a pedido do relator. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Paulo Piau, que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.48112004 no i°.turno, na forma do Substitutivo
n° i, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere o
pedido de vista da Deputada Jô Moraes. O Projeto de Lei n°
1.297/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da.
Deputada Jô Moraes, aprovado pela 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, 19 de outubro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Paulo Piau - Marlos

Fernandes - Jô Moraes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.481/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.481/2004
dispõe sobre a gestão de tecnologia, informação, pessoal, patrimônio,
serviços gerais, orçamento, finanças e controle interno no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo e dá outras providências.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer de
mérito, consoante estabelece o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
O ponto central do projeto sob comento reside no art. l, que

determina que a gestão de tecnologia, informação, pessoal,
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patrimônio, serviços gerais, orçamento e controle interno, bem
como a realização de licitações e contratações, poderá ser atribuída a
outro órgão ou entidade da administração pública, mediante
regulamento. Essa dicção normativa, além de permitir que ato
administrativo normativo do Executivo possa alterar atribuições
definidas em lei, interfere na capacidade de auto-administração das
autarquias e fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito
público criadas por lei específica para a execução de atividades
típicas do Estado. Tais entidades integram a administração indireta,
juntamente com as empresas estatais, e desfrutam de autonomia
financeira e administrativa no exercício de suas atribuições, na forma
da lei instituidora. Conseqüentemente, não seria razoável dotar o
Governador do Estado de poderes especiais para editar decretos ou
regulamentos com vistas à modificação de competências previamente
definidas em lei, sob pena de se esvaziar o conteúdo jurídico do
princípio da legalidade.

A Comissão de Constituição e Justiça realizou estudo minucioso
sobre a matéria, o qual traçou as linhas básicas da organização
administrativa e os limites do poder regulamentar, oportunidade em
que apresentou o Substitutivo n° 1. Este corrigiu os equívocos e
imprecisões técnicas da proposição original, substituiu a figura do
regulamento pelo Acordo de Resultados e retirou a atividade de
controle interno entre as passíveis de atribuição a outros órgãos ou
entidades administrativas. E precisamente tendo em vista esse tipo de
ajuste, na condição de instrumento da administração consensual
voltado para a eficiência e qualidade na execução dos serviços
públicos, que analisaremos a matéria.

Essa figura jurídica, que se formaliza mediante acordo entre as
partes, tem fundamento nos § 10 e 11 do art. 14 da Constituição do
Estado, introduzidos pela Emenda à Constituição n° 49, de 2001, e
tem por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou
entidade. Tal ajuste pode ser utilizado para a ampliação da autonomia
gerencial, orçamentária e financeira de órgãos da administração direta
e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo.

A Lei n° 14.694, de 2003, que disciplina a avaliação de desempenho
institucional, o Acordo de Resultados, a autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, a aplicação de recursos orçamentários
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provenientes de economias com despesas correntes no âmbito do
Poder Executivo, define o instituto do Acordo de Resultados como
"aquele celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder
Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico
ou de supervisão;". E o que determina o inciso 1 do art. 2° da citada lei.
A celebração desse ajuste deve guardar fidelidade aos princípios
constitucionais que regem a atividade administrativa, os quais estão
relacionados no "caput" do art. 13 da Carta mineira (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficácia),
bem como ao princípio da economicidade, conforme prescreve o art.
3° da Lei n° 14.694. Esta define também, no art. 4°, os objetivos
fundamentais do Acordo de Resultados, entre os quais	se
destacam a melhoria da qualidade dos serviços prestados à
sociedade e o aprimoramento do controle de resultados da gestão
pública, mediante instrumento caracterizado pela consensualidade,
objetividade, responsabilidade e transparência.

Tal ajuste poderá ter vigência mínima de um ano e máxima de três
anos, permitida a renovação, por acordo das partes, e pode ser
rescindindo unilateralmente pelo acordante (órgão ou entidade
hierarquicamente superior ao acordado), no caso de descumprimento
grave e injustificado, ou por acordo entre as partes.

O instituto de que se cogita revela nova forma de atuação da
administração pública, fundada no consenso e na transparência, em
substituição aos instrumentos tradicionais ancorados na ação
impositiva e unilateral do poder público. Trata-se, na verdade, de uma
tendência da administração moderna na busca de resultados que
melhor atendam ao interesse da coletividade, visto que a sociedade,
em constante processo de mudança, exige novos meios de ação do
Estado. Assim, a clássica administração burocrática, formalista e
autoritária, tão cara ao direito administrativo, vem, gradativamente,
cedendo espaço aos institutos consensuais na gestão da coisa
pública. Dessa forma, a utilização do Acordo de Resultados como o
instrumento adequado para a transferência de atividades-meio entre
órgãos e entidades públicas, a par de ser plenamente compatível com
o festejado princípio da eficiência, não viola a autonomia financeira e
administrativa das autarquias e fundações públicas. Isso porque todo
ajuste pressupõe a manifestação livre de vontades para a formação
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do vínculo, e essas entidades poderão decidir sobre o
deslocamento das atividades mencionadas no "caput" do art. 1 0 para
outros órgãos ou entidades descentralizadas, observada a norma
jurídica aplicável à espécie. Aliás, a atividade administrativa, seja
exercida por meio de atos unilaterais, seja concretizada mediante atos
bilaterais ou consensuais, deve pautar-se pelo respeite à ordem
jurídica, uma vez que administrar é aplicar a lei de ofício, como disse o
saudoso jurista Seabra Fagundes. A consensualidade na gestão da
coisa pública não significa cheque em branco para substituir a vontade
da norma pela vontade pessoal dos administradores públicos, pois tal
entendimento simplesmente anularia a administração pública, que é o
objeto central do direito administrativo. Portanto, é bom deixar claro
que a utilização do Acordo de Resultados como instrumento para a
atribuição de determinadas atividades-meio a outros órgãos e
entidades não pode ser feita ao arrepio da regra de direito. Assim, o
chamado choque de gestão, que se tornou expressão comum entre os
idealizadores da reforma administrativa, não significa atuação à
margem da lei. A validade de qualquer ato baixado pela administração
requer adequação total ao império da lei.

Dessa forma, pode-se afirmar que os novos meios de gestão dos
serviços públicos, no contexto da Reforma do Estado que. se  vem
implementando em Minas Gerais, têm como base a eficiência, ou seja,
a melhoria da qualidade dos serviços prestados à coletividade, porém,
com respeito integral à ordem jurídica vigente. Ora, o cidadão tem o
direito de exigir do poder público a prestação de serviços de boa
qualidade e com resultados satisfatórios na vida da sociedade. Para
dar resposta a essa exigência, o legislador mineiro consagrou a figura
do Acordo de Resultados, instituto que se nos afigura conveniente
para atingir a finalidade prevista no projeto.

Não é demais ressaltar que a execução do Acordo de Resultados, a
cargo de órgãos e entidades do Executivo, está sujeita a controle
interno no âmbito daquele Poder, além de se submeter a controle
extemo, por meio desta Casa Legislativa, que tem a atribuição
constitucional de controlar e fiscalizar os atos da administração direta
e indireta do Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.481/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jô Moraes (voto

contrário) - Marlos Fernandes - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.595/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório.

De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e coleta de
esgoto por falta de pagamento da conta de consumo.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1.

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

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade regular a suspensão

do fornecimento de água e de coleta de esgotos no caso de
consumidor inadimplente. Estabelece que a medida coativa somente
poderá ser tomada após 15 dias contados do vencimento da segunda
conta consecutiva inadimplida, desde que a primeira delas esteja
vencida há pelo menos 75 dias e que haja comunicação escrita ao
usuário, nas condições que especifica. Proíbe, também, a inscrição do
cidadão inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.

A Comissão de Constituição e Justiça, após minucioso exame,
afirma que a proposição peca pelo ônus que, embora reduzido, é
imposto ao usuário do serviço público. E, assim, nos termos do
substitutivo que apresenta, entende que, do ponto de vista jurídico, a
interrupção do fornecimento do serviço público de abastecimento
domiciliar de água é inviável. Sustenta que o fornecimento de água é
serviço público de natureza essencial e, como tal, sujeito ao princípio
da continuidade, expresso na legislação vigente.

Argumenta essa Comissão que a impossibilidade de interrupção de
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fornecimento de água motivada pelo inadimplemento do usuário
domiciliar é, assim, decorrência direta do interesse público envolvido
nessa prestação de serviço. Alega que o serviço de abastecimento de
água, pela sua própria natureza, sempre foi considerado essencial e
se reflete diretamente na saúde do cidadão, que é considerada um
direito social, por força de mandamento constitucional.

Entretanto, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, ao
se aprender de forma restrita ao aspecto legal, que é matéria
controversa, com diversás decisões contraditórias, deixou de observar
o lado operacional da concessionária que presta o serviço,
desequilibrando o contrato de prestação de serviços existente. Da
forma como propõe o substitutivo a prestação de serviços poderia ser
inviabilizada pelo aumento da inadimplência, o que poderia ser evitado
se o valor que a COPASA-MG deixasse de receber pudesse ser
repassado aos demais consumidores, que estão pagando em dia, o
que nos parece uma medida injusta.

Apresentamos a Emenda n° 1 visando garantir o fornecimento
domiciliar de quota mínima de água, nos casos de inadimplência
superior ao prazo previsto no projeto, observados os parâmetros do
Conselho Estadual de Saúde, para evitar problemas nas áreas
sanitária e de saúde, que poderiam ter como conseqüência outras
despesas ao erário.

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

1.595/2004 no 1° turno, com a Emenda n° 1 a seguir apresentada e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

EMENDA N°1
Acrescente-se ao art. 1° o inciso V, com a seguinte redação:
"Art. 1°- ...................
V - deverá ser assegurado o fornecimento diário domiciliar de água

em quota mínima, observados os parâmetros definidos pelo Conselho
Estadual de Saúde.".

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.599/2004
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou
roubo e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não exarou sua conclusão, e,
por força do disposto no art. 140 do Regimento Interno, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão.

Passamos, agora, a fundamentar nosso parecer, nos lindes de
nossa competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta dispõe que veículo apreendido por

suspeita de furto ou roubo poderá ficar sob a guarda e a
responsabilidade daquele que detiver sua posse, desde que o tenha
adquirido de boa-fé.

O projeto estatui como garantia que, em caso de furto ou
desaparecimento do veículo, o seu depositário deverá recolher aos
cofres públicos o valor constante no termo de responsabilidade, o qual
deverá ser o mesmo da data da assinatura desse documento.

Estabelece, também, a proposição que, se o possuidor não se
interessar pela guarda do veículo, este poderá ser entregue a
entidade filantrópica.

O autor alega que o projeto tem por objetivo evitar que o veículo se
deteriore nos pátios da Policia Civil, causando grandes prejuízos ao
proprietário ou àquele que o adquiriu de boa-fé.

Conforme relatamos, a Comissão anterior não examinou a matéria
quanto ao aspecto da juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso XII, alínea "a", do
Regimento Interno, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para
ser analisado quanto ao mérito e nos lindes de sua competência.

No caso em tela, figuram três atores interessados: o poder público, o
legítimo proprietário do bem e o adquirente de boa-fé. Entendemos
que todos eles serão beneficiados com a medida.

A Polícia Civil deixará de arcar com o ônus da guarda e da
administração de uma grande frota de veículos apreendidos por
suspeita de furto ou roubo. Ocorre que esses veículos costumam ser
descaracterizados, em especial com a remarcação do chassi, ou são

rÀ'



612

objeto de longas pendências judiciais. Muita vezes, até que o
legítimo proprietário seja localizado, ou até que o veículo possa ser-
lhe entregue, decorre um longo interregno. Como os depósitos são,
normalmente, ao ar livre, os veículos sofrem deterioração, em
decorrência das intempéries, na pintura, nas peças metálicas
passíveis de corrosão, nas peças manufaturadas em material plástico
sujeitas a ressécamentos ou desintegração. Paradoxalmente, o fato
de o veículô ficar parado acarreta estragos em diversas peças. Os
automóveis foram projetados para rodar. O óleo perde a capacidade
de proteção e a parte deteriorada vai para o fundo do cárter. Quando
o motor volta a funcionar, fica por um pequeno período com pouca ou
nenhuma lubrificação. Existe uma grande possibilidade de que seja
formada uma goma que pode entupir os bicos injetores. Os pneus se
esvaziam, e as partes que se apoiam no chão ficam planas, causando
vibração na direção. Os anéis de vedação do circuito do ar
condicionado ficam ressecados, o que pode causar vazamento de gás
(adaptado do "site": www.gazetaweb.com , por Eduardo Aquino,
Lucioli, Ramón Molina, Edel Ronald). A medida que o tempo passa, o
ano de fabricação do veículo fica mais defasado, e seu modelo fica
desatualizado. Tudo isso contribui para diminuir o valor de mercado do
veículo. Quando, então, o veículo puder ser devolvido ao seu legítimo
proprietário, este poderá ter perdido o interesse em retirá-lo, ou arcará
com grande prejuízo, visto que as taxas e os encargos que incidem
sobre o veículo podem até superar o seu valor de mercado. Se, então,
o veículo, nessas precárias condições, for levado a hasta pública, o
preço obtido pode não cobrir os custos administrativos e de utilização
do espaço para guardá-lo. Assim, a medida proposta é benéfica para
o Estado.

O legítimo proprietário em nada será prejudicado e ainda terá o seu
veículo sob a responsabilidade de uma pessoa que zelará por ele,
fazendo sua manutenção. E plausível admitir que a manutenção e
cuidado com o veículo venham a ser bons, visto que o adquirente de
boa-fé vislumbra a possibilidade de vir a se tornar o seu proprietário
ou, pelo menos ter a sua posse por longo tempo. O veículo não se
deteriorará nem incidirão as citadas taxas e encargos. Ademais, o
adquirente deverá assinar um termo de responsabilidade, dando todas
as garantias. Destarte, a medida provavelmente beneficiará o legítimo
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proprietário.

O adquirente de boa-fé também será beneficiado. Afinal de contas,
ele pagou pelo veículo e é justo que detenha a sua posse até que se
resolva a questão. Isso atenuaria o seu eventual prejuízo. Há casos
em que não se consegue localizar o legítimo proprietário, e o prejuízo
do adquirente de boa-fé fica significativamente reduzido. Dessa forma,
a medida proposta lhe é também benéfica.

Finalmente, o projeto de lei possibilita, até mesmo, contemplar um
quarto beneficiário e protagonista da questão, qual seja, a sociedade
de uma forma difusa, por meio de uma entidade filantrópica, de
reconhecida utilidade pública, nos termos da Lei n° 12.972, de
27/7/98. Isso porque o possuidor de boa-fé pode não se interessar em
ficar com o veículo. A medida reveste-se, assim, de relevante alcance
social.

Com a proposta em pauta todos saem ganhando. Ela merece,
assim, prosperar nesta Casa Legislativa.

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

Projeto de Lei n° 1.599/2004.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2004.
Célio Moreira, Presidente e relator - Biel Rocha - Dimas Fabiano.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.652/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em epígrafe

estabelece normas para a realização de promoções na venda de
fármacos e derivados e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou e, com
fulcro nos termos do art. 140 do Regimento Interno, por força de
requerimento, foi a proposição encaminhada à Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação da
matéria, com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto em pauta visa disciplinar promoções de remédios. O autor

alega que a proposição garante transparência nas relações de
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consumo, complementando o Código de Defesa do Consumidor,
em especial, na informação sobre o prazo de validade e na proteção
contra publicidade enganosa e má-fé. O projeto evita a compra de
remédios com prazo prestes a vencer. A Comissão de Constituição e
Justiça não exarou conclusão. A Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte concordou com as alegações do autor e acrescentou
que, por meio de publicidade, o consumidor é induzido a adquirir
produto que logo não mais se prestará ao consumo. Isso resulta em
prejuízo para um e vantagem exagerada para outro. Para adequação
técnica, propôs as Emendas n°s 1 e 2.

E mister analisr a viabilidade operacional da matéria. Na cadeia de
distribuição de medicamentos, após fabricados, eles são estocados na
indústria farmacêutica, até serem adquiridos, em grandes lotes, por
uma distribuidora. Há um interregno decorrente do despacho e
transporte até esse elo da cadeia, onde fica estocado, até vir a ser
adquirido pelo comércio varejista, repetindo-se as etapas de
despacho, transporte e estocagem. Quando a mercadoria é posta na
prateleira do varejo, já decorreu um período médio de três meses. Por
outro lado, não se tem como prever quando o cliente entrará no
estabelecimento varejista, visto que isso dependerá de um caso
fortuito, uma doença. Quando o medicamento é adquirido na farmácia,
já transcorreu um tempo bem maior.

O consumo efetivo do remédio apresenta um lapso de tempo muito
variável, em razão da posologia. Há medicamentos em dose única
cujo consumo é imediato. Entretanto, é comum remédios cuja forma
de apresentação são cartelas com cerca de 30 comprimidos e
prescrição de um comprimido diário. Há medicamentos com
quantidade superior de comprimidos e pode ser prescrita tração de
comprimido por dia. Esses remédios requerem 30 dias ou mais para
consumo. Há medicamentos, como os anti-sépticos, adquiridos para
se ter em mãos em caso de acidentes, fato completamente aleatório,
sendo imponderável o prazo do seu efetivo consumo. Nos
medicamentos de uso contínuo, o doente normalmente adquire uma
nova unidade antes de a outra acabar ou adquire duas ou mais
unidades. Assim, o tempo decorrente entre a aquisição do
medicamento pelo consumidor e o término do seu consumo é
extremamente variável.
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O interregno entre a fabricação e a expiração do prazo de
validade pode ser curto, um ano, como o Synthroid, receitado para
déficit de hormônios da tiróide e de uso contínuo. São apresentados
em caflelas com 30 comprimidos e a posologia de um comprimido por
dia.

O consumo de medicamentos deve obrigatoriamente observar o
prazo de validade. Esse é  tempo em que um produto farmacêutico
mantém suas especificações físicas, químicas, microbiológicas,
terapêuticas e toxicológicas. Ele é estabelecido após várias análises.
Os resultados são avaliados matematicamente e podem estar sujeitos
a erros, porque não se consegue uma perfeita correlação entre os
resultados obtidos e o protocolo analítico. O objetivo básico é procurar
entender a cinética e a velocidade ou curva de degradação do
principio ativo para depois determinar a constante de degradação do
fármaco. Os dois tipos de cinética de degradação, de zero ordem e de
primeira ordem; são constantes. Em geral, os códigos oficiais,
farmacopéias, admitem limites de degradação de 10% de seu teor
inicial. Assim, os fármacos não perdem seu efeito de uma hora para
outra. Há um "continuum". Não é como nos contos de fadas, como
uma Cinderela. Deu meia-noite e o medicamento, como num passe de
mágica, perde seu encanto ou efeito. Ademais, o prazo de validade é
estabelecido com uma margem de segurança. (fonte:
www.cravoecanela.com - Prof. Théo).

No medicamento citado, a restrição proposta corresponde à metade
da sua vida útil. Essa e as outras mencionadas limitações, podem
tornar quase inviável a sua comercialização. O projeto trata
igualmente todos os fármacos, e há inúmeras peculiaridade e
diversidades.

Ademais, mesmo que o prazo de validade do medicamento esteja
próximo do vencimento, ele pode ser consumido e ter uma utilidade
social. Entendemos que, nessa hipótese, uma promoção, a que se
refere o projeto, seria interessante para .todos. O consumidor poderia
adquirir remédio por um preço reduzido, o que redundaria em um
benefício econômico; o comerciante desovaria um estoque que já não
poderia vir a ser comercializado. Para a coletividade como um todo, a
medida proposta é negativa e implica perda de medicamentos,
levando a economia a funcionar com menor eficiência, eficácia e
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efetividade. Sob o aspecto econômico, entendemos que a.
proposição é inconveniente. A medida inibe a possibilidade de uma
eventual redução de preços e é contrária à economia popular.

O ponto nodal consiste em dar informações claras ao consumidor; e
não simplesmente em proibir essas operações. Devemos avançar,
exigindo que essa informação seja prestada, estando ou não o
remédio em promoçãà. Podendo consumir o remédio dentro do prazo,
o consumidor pode entender serisso conveniente, até para não ter
que procurar outra farmácia. O Estado deve interferir na esfera
privada para evitar que o consumidor seja ludibriado. E o cidadão que
deve decidir.

Assim, propomos a Emenda n° 3, apresentada na conclusão desta
peça opinativa. Essa emenda consiste em exigir que na venda de
medicamentos, em oferta ou não, com prazo de validade reduzido, o
consumidor seja informado dessa condição, com o devido destaque,
dando-se total transparência, o que é preconizado no Código de
Defesa do Consumidor. Sob o aspecto econômico, entendemos que a
medida é conveniente, visto que acarretará uma otimização na
utilização dos fármacos, evitando-se desperdício, por decurso do
prazo de validade.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o art. 102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno, qual seja
analisar a repercussão financeira do projeto em tela nos cofres
públicos, observamos tratar-se de uma relação de consumo entre dois
pólos no setor privado, não sendo o Estado protagonista nesse ato. A
proposição não acarreta repercussão financeira significativa nos
cofres públicos, não havendo, assim, óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua normal tramitação nesta Casa, nem
impedimento em relação à Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acolhemos as Emendas n
o
s 1 e 2, apresentadas pela Comissão que

nos antecedeu, com fulcro no argumento apresentado de que elas
tornam o projeto adequado à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.652/2004, com as Emendas n
o
s 1 e 2, da

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e com 'a
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Emenda n° 3, a seguir apresentada.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - A venda pelo varejo de medicamentos cujo prazo de

validade esteja próximo de expirar deve ser acompanhada dessa
informação ao consumidor com ampla destaque, alertando-o para
verificar a compatibilidade com a posologia prescrita ou o prazo de
consumo;".

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.725/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em exame visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Muzambinho o imóvel que especifica.

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

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

Município de Muzambinho o imóvel constituído pelo terreno com área
de 10.000,00m2, situado na localidade denominada Ponte Preta,
naquele município, onde funcionou durante anos a Escola Estadual do
Bairro Ponte Preta, desativada em decorrência da política de
municipalização do ensino.

Conforme nota técnica juntada ao processo, formulada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Secretaria de
Estado de Educação - órgão ao qual o bem está vinculado
manifestou-se favoravelmente à transferência de seu domínio, por não
possuir projetos para utilizá-lo.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o agente donatário propõe seja o imóvel destinado
à realização de obras sociais no município.
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Isso posto, cabe tecer as considerações a seguir.
A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal

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

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

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

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

1.725/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.735/2004

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°
1.735/2004 dispõe sobre a divulgação obrigatória de informações nas
placas de inauguração de obras públicas e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

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

Fundamentação
A proposição objetiva tomar obrigatória a divulgação de

determinadas informações nas placas de inauguração de obras
públicas realizadas pela administração pública direta e indireta dos
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Poderes do Estado. Estatui o art. 1° que deverão constar, além das
datas de início e término, os valores inicialmente previstos e os
efetivamente gastos na execução da obra, o nome dos
empreendedores responsáveis pelo projeto e por sua execução e, até,
o nome do órgão ou da entidade integrante da administração pública
responsável por sua fiscalização.

Fica, ainda, proibida a inauguração de obra inacabada e de obra que
ainda não tenha sido vistoriada é recebida oficialmente pelo órgão
responsável por sua fiscalização; é permitida, todavia, a inauguração
parcial para a obra executada em etapas. Institui a penalidade de
retirada da placa, com a cobrança do custo do agente público
responsável por sua colocação, para o caso de afixação de placa em
desacordo com as normas estabelecidas no projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre o
assunto, não encontrando óbice de natureza jurídico-material à
tramitação da matéria. Contudo, a fim de aperfeiçoá-la, entendeu
oferecer o Substitutivo n° 1, mantendo o espírito do projeto, razão pela
qual o acolhemos.

Este parlamento, por força de dispositivo constitucional, tem, além
da nobre missão de legislar, a missão de fiscalizar e de exercer
controle externo sobre as atividades da administração pública. No
tema da fiscalização e controle, a Carta Estadual prevê o direito da
sociedade de manter-se correta e oportunamente informada de ato,
fato ou omissão governamental, propaganda enganosa, inexecução
de plano, ofensa a direito individual ou coletivo (art. 73, § 2°, incisos 1
a V). A fiscalização dos atos e a devida publicação destes, conforme
mandamento constitucional, estão plenamente abrangidos na
proposição.

Todavia, faltaram no Substitutivo n° 1 as cláusulas de vigência e de
revogação, razão pela qual apresentamos as Emendas n

o
s 1 e 2.

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

1735/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as seguintes Emendas
n

o
s 1 e 2.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao Substitutivo n° 1 o seguinte art. 20:

LJ
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"Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".

EMENDA N°2
Acrescente-se ao Substitutivo n° 2 o seguinte art. 3 0 .
"Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Siel Rocha -

Dimas Fabiano.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.768/2004

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
1.768/2004 fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem
a interrupção do serviço quando esta for solicitada pelo usuário.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
Cabe a esta Comissão, em razão da matéria compreendida em sua

denominação e objeto, a apreciação do projeto em tela, conforme o
disposto no art. 102, inciso VII, alíneas "d'e 't', do Regimento Interno.

A medida que ora se pretende acrescentar no ordenamento jurídico
estadual é a fixação de prazo para que as operadoras de TV a cabo
efetuem a interrupção do serviço quando esta for solicitada pelo
usuário. Tal fato se deve à constatação de que, mesmo após a
solicitação de cancelamento, as concessionárias dos serviços de TV a
cabo prolongam a prestação do serviço e, a pretexto disso, continuam
cobrando a mensalidade.

Sob a ótica financeira dos atos de consumo, razão deste parecer,
entendemos que a proposição em comento atende ao princípio
constitucional federal inscrito no art. 50 , inciso XXXII, que estabelece:
"O Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.".

A inserção do princípio entre os direitos fundamentais faz com qüe
os consumidores sejam erigidos à categoria de titulares de direitos
constitucionais fundamentais.

Em face ao disposto no art. 170, inciso V, da Cada Magna,
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depreende-se que a defesa do consumidor foi considerada como
princípio da ordem econômica, legitimando-se assim toda e qualquer
intervenção estatal como medida necessária a assegurar a proteção
prevista.

Trazemos aqui a lição do mestre José Afonso de Souza, em sua
obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", Ed. Revista dos
Tribunais, 58 ed., São Paulo, pág. 232: "Isso naturalmente abre larga
brecha na economia do mercado que se esteia, em boa parte, na
liberdade de consumo que é a outra face da liberdade do tráfico
mercantil fundada na pretensa lei de oferta e procura". E mais: "A
defesa dos consumidores responde a um duplo tipo de razões: em
primeiro lugar, razões devidas das formas segundo as quais se
desenvolve, em grande parte, o atual tráfico mercantil; e em segundo
lugar, critérios que emanam da adaptação da técnica constitucional ao
estado de coisas que hoje vivemos".

Aqui inserimos a grande utilidade da proposição em análise, que
busca o equilíbrio necessário nas relações entre o "frágil consumidor"
e as grandes operadoras de TV por assinatura que, na busca de um
lucro cada vez maior, produzem situaçõés economicamente mais
confortáveis para si em detrimento daqueles que lhes permitem obter
o lucro desejado.

Dessa forma, a exemplo da douta Comissão c
Justiça, entendemos que a questão refoge
telecomunicações, desbordando para a seara
consumidores, oportunidade em que a Comissão de
debruçar mais longamente sobre o assunto.

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

1.768/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2004.
Célio Moreira, Presidente e relator - Biel Rocha - Dimas Fabiano.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.814/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.814/2004

visa a criar o Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP - na Escola
de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e dá outras

e Constituição e
do campo das
do direito dos
mérito poderá se
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providências.

Esta Comissão, nos termos do art. 174 do Regimento Interno,
desmembrou o Projeto de Lei n° 1.754/2004 em duas proposições
específicas, porque ele versava sobre mais de uma matéria. Uma
dessas proposições retornou à Mesa para receber nova numeração e
passa.a constituir o projeto em exame.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 9/7/2004, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame origina-se do desmembramento do Projeto

de Lei n° 1.754/2004, que, segundo entendimento desta Comissão,
versava sobre duas matérias distintas, o que não se coaduna com a
boa técnica legislativa. Sendo assim, no parecer sobre aquele projeto,
esta Comissão apresentou, em anexo, o texto desmembrado, que
retornou à Mesa para receber nova numeração.

A proposição foi distribuída a esta Comissão para cumprir o trâmite
regular estabelecido pelo Regimento Interno. Todavia, na verdade,
seu conteúdo já passou pelo crivo da juridicidade, constitucional idade
e legalidade, no exame da mencionada proposição de origem.

Não se pode, todavia, deixar de sanar o projeto no que tange à
exigência do art. 173, § 3°, do Regimento Interno, segundo o qual "a
proposição que contiver referência a uma lei ou tiver sido precedida de
estudo, parecer, decisão ou despacho será acompanhada do
respectivo texto". Assim, anexamos a este parecer as leis
mencionadas no projeto e o parecer desta Comissão sobre o projeto
de origem, que é uma peça importante na tramitação desta
proposição. Anexamos, ainda, a mensagem do Governador do
Estado, uma vez que os projetos de lei devem ser fundamentados
pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 90, V, da
Constituição do Estado.

Sob o enfoque da legalidade, a despesa decorrente da criação de
um cargo é irrisória, para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Invoca-se, nesse caso, o princípio da insignificância, originário do
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direito penal, mas já adotado em matéria financeira em
manifestações do Tribunal de Contas da União.

Na fase final de tramitação dessa proposição, notadamente na
Comissão de Redação Final, deve-se observar se o Projeto de Lei n°
1.754/2004 terá sido aprovado, uma vez que o projeto em exame
pressupõe a aprovação daquele, que altera o nome da Escola de
Governo. Caso contrário, se fará necessário um ajuste em sua
redação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.814/2004.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Gustavo Valadares - Gilberto Abramo - Ermano Batista - Maria Tereza
Lara (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA ita LEGISLATURA, EM 20/10/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Adalclever Lopes e Dalmo
Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
229/2004, de Autoria Popular . - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.912 a 1.915/2004

- Requerimentos n os 3.354 a 3.360/2004 - Requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Alberto Pinto Coelho -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Assuntos Municipais
e do Deputado Chico Simões (2) - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Doutor Viana, da Deputada Ana Maria Resende e dos
Deputados Célio Moreira e Durval Angelo Questão de ordem -
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto
Total à Proposição de Lei n° 16.236 - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho; aprovação - 2a 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 Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil

rÃ



625

Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

P Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Durval Angelo, 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:

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°229/2004
Da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais - CPT-MG - e da

Associação dos Atingidos pela Mineração de Rosário da Limeira
solicitando seja realizada audiência pública para discutir a mineração
na área da serra das Aranhas, região pertencente a Rosário da
Limeira, onde a Rio Pomba Empresa de Mineração Ltda. pretende
extrair bauxita. (- A Comissão de Participação Popular.)

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:
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PROJETO DE LEI N°1.912/2004

Institui a Política Estadual do Livro, no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Da Política Estadual do Livro
Diretrizes Gerais

Art. P - Fica instituída a Política Estadual do Livro, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, que tem como diretrizes:

- assegurar o direito de acesso e uso do livro;
II - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição

e a comercialização do livro;
III - estimular a produção intelectual dos escritores e autores naturais

ou residentes no Estado de Minas Gerais, de obras de caráter
científico e cultural;

IV - promover e incentivar o hábito da leitura;
V - preservar o patrimônio literário, bibliográfico e documental do

Estado de Minas Gerais;
VI - criar condições necessárias para que o mercado editorial do

Estado possa competir no cenário nacional e internacional;
VII - apoiar a livre circulação no País do livro editado no Estado de

Minas Gerais;
VIII - capacitar a população para o uso do livro como fator

fundamental para seu progresso econômico, político, social e para a
justa distribuição do saber e da renda;

IX - instalar e ampliar no Estado livrarias, bibliotecas e pontos de
venda de livro;

X - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros do
Estado de Minas Gerais as condições necessárias ao cumprimento do
disposto nesta lei;

XI - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.
Parágrafo único - O livro é o meio principal e insubstituível da

difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à
pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional,
da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da
qualidade de vida.

Capítulo II
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Do Livro

Art. 20 - Para efeitos desta lei considera-se livro a publicação de
textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada
ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura,
em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.

Parágrafo único - Equiparam-se a livro:
- fascículos, publicaçõês de qualquer natureza que representem

parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel

ou em material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de

obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores,

mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização
de qualquer suporte;

VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de
pessoas com deficiência visual;

VIII - livros impressos no sistema braile.
Art. 30 - A política de que trata esta lei incentivará a .publicação

literária definida no artigo 20 produzida por editora sediada no Estado
de Minas Gerais, em qualquer idioma, bem como o impresso ou fixado
em qualquer suporte no território nacional ou internacional por editor
sediado em Minas Gerais.

Capítulo III
Da Editoração, Distribuição e Comercialização do Livro

Art. 40 - Para efeito desta lei, considera-se:
- autor: a pessoa física criadora de livros;

II - editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de
reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;

III - distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e
venda de livros por atacado;

IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo
que se dedica à venda de livros.

Art. 50 - E obrigatória a adoção do Número Internacional
Padronizado (ISBN), bem como a ficha de catalogação, para
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publicação na editoração do livro.

Parágrafo único - O número referido no "caput" deste artigo constará
no pé da quarta capa do livro impresso.

Art. 60 - O Poder Executivo estabelecerá formas de financiamento
para as editoras com sede no Estado de Minas Gerais e para o
sistema de distribuição de livro, por meio de criação de linhas de
crédito específicas.

Art. 70 - O Poder Executivo firmará convênio com a Fundação
Biblioteca Nacional para o cadastro dos contratos firmados entre
autores e editores de livros para cessão de direitos autorais.

Art. 80 - O Poder Executivo poderá fixar normas para o atendimento
ao disposto nos incisos VII e VIII do art. 2 0 desta lei.

Capítulo IV
Da Difusão do Livro

Art. 90 - Cabe ao poder público criar e executar projetos de acesso
ao livro e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar,
isoladamente ou em parcerias públicas ou privadas, as seguintes
ações em âmbito estadual:

- criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de
programas de incentivo à leitura, com a participação de entidades
públicas e privadas;

II - estimular a criação e execução de projetos voltados para o
estimulo e a consolidação do hábito de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de
textos de literatura nas escolas;

b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;
c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de

funcionamento de escolas públicas e privadas, de acervo mínimo de
livros para as bibliotecas escolares;

d) incentivar a adoção pelas escolas públicas e privadas de obras
literárias produzidas no Estado de Minas Gerais em consonância com
as diretrizes desta lei.

III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação e
venda de livros mineiros em feiras e eventos internacionais;

IV - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e
livreiro em todo o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - 0 Poder Executivo implementará programas
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anuais para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas
públicas, universitárias e escolares, incluídas as obras em sistema
braile.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o
desenvolvimento de programas de ampliação do número de livrarias e
pontos de venda em todo o Estado, consultadas as competentes
administrações municipais.

Art. 11 - O Poder Executivo promoverá parcerias com a iniciativa
privada, desde que se enquadrem nas disposições das Leis n°s
14.868 e 14.870, ambas de 16 de dezembro de 2003, visando o
efetivo cumprimento desta lei.

Capítulo V
Disposições Gerais

Art. 12 - Para cumprimento do disposto na Lei n° 10.753, de
30/10/2003, o Poder Executivo consignará em seu orçamento anual
verba às bibliotecas para sua manutenção e aquisição de livros.

Parágrafo único - Os livros a serem adquiridos deverão ser
selecionados em lista com indicações feitas pelos responsáveis
diretos das bibliotecas públicas.

Ad. 13 - A inserção de rubrica orçamentária pelo Poder Executivo
para financiamento da modernização e. expansão do . sistema
bibliotecário e de programas de incentivo à leitura será feita por meio
da Secretaria Estadual de Cultura.

Art. 14 - O livro não é considerado material permanente para fins de
controle dos bens patrimoniais das bibliotecas públicas.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Jô Moraes
Justificação: Esta iniciativa é fruto do encontro com a

Superintendente de Bibliotecas Públicas do Estado de Minas Gerais,
Profa. Maria Augusta da Nóbrega Cessariano, que aconteceu no
Plenário desta Casa Legislativa, no final do mês de agosto deste ano,
quando participava do Fórum Técnico Cultura: Política e
Financiamento, promovido pela Assembléia Legislativa e pela
Secretaria de Estado de Cultura. Na oportunidade, a Profa. Maria
Augusta, na condição de superintendente e cidadã sugeriu que
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apresentássemos esse projeto, uma vez que a classe literária está
abandonada de inciativa e incentivos, o que é de se estranhar, pois é
a literatura o cerne de todas as outras artes, de toda a cultura.

Portanto, o que se pretende com a apresentação deste projeto é
criar no Estado de Minas Gerais uma política pública séria de difusão
do livro, incentivo à publicação mineira, e, conseqüentemente,
proporcionar aos mineiros um acesso à leitura de qualidade,
transformando-a, assim, num hábito saudável e cotidiano entre nós
mineiros.

Desde a publicação da Lei Federal n° 10.753, de 30/10/2003, que
institui a Política Nacional do Livro, vários Estados e municípios vêm
editando suas próprias normas, dando maior incentivo à editoração
local. E o que já acontece em Ribeirão Preto, que está sendo
conhecida como a capital do livro, cuja média de leitura de seus
habitantes é de 10 livros por ano, uma média encontrada apenas em
países europeus.

Outros entes da Federação com a mesma iniciativa são os Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, que
já estão com seus projetos em tramitação nas Casas Legislativas, ou
suas normas jurídicas sancionadas.

Assim, entendemos que Minas Gerais, celeiro de grandes mestres
da literatura nacional, deve igualmente abraçar essa política,
demonstrando forte vocação pelas inciativas culturais.

Seguem trechos do artigo publicado na coluna "Perfil" da revista
"Superinteressante", onde fica claro o poder de mudança de um livro e
sua necessária circulação democrática. E mais evidente ainda é que,
desde o início, da descoberta da prensa, a falta de incentivo às
editoras retarda o crescimento de uma sociedade.

"O ano do nascimento é incerto. De sua vida pouco se sabe pois são
raros os documentos que contam sua história. Nem poderia mesmo
haver um extenso registro escrito sobre um homem que viveu na
Idade Média, quando ler e escrever era privilégio de minorias, ainda
que ele fosse o responsável por uma invenção que tomou a palavra
escrita acessível a todos, ditando assim os caminhos por onde
passaria a cultura humana. Afinal, somente depois que Johannes
Gutenberg inventou a prensa tipográfica, as informações e o
conhecimento começaram a ser divulgados de forma sistemática. Seu
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invento permaneceu o mesmo praticamente por quatro séculos.
Hoje, ainda que ultrapassado tecnologicamente, sobrevive enquanto
idéia, onde houver palavras impressas sobre papel.

Johannes Gensfleisch nasceu entre 1395 e 1400 em Mainz, às
margens do Reno, coração da Alemanha. Conhecido por Gutenberg, o
sobrenome de sua mãe, era filho de uma família de burgueses, uma
classe que despertava na estrutura social da época, prosperando no
comércio e nas principais indústrias.

Na Alemanha daqueles tempos de ocaso medieval, a burguesia já
ousava contestar o poder dos nobres e a contestação se dava por
disputas armadas. Mas a infância e a adolescência de Gutenberg
transcorreram em tempos de trégua e paz. Por volta de seus 20 anos,
porém, novas disputas entre nobres e burgueses o forçaram a deixar
a já não tão pacata cidade natal, e o jovem culto e bem-educado foi
parar em Estrasburgo, cidade na fronteira franco-alemã, que viria a
fazer parte da França. Interessado pelas ciências e as artes,
Gutenberg gostava também de pedras preciosas e delas fez seu
ofício, tornando-se joalheiro e ourives.

O gênio inventivo, mas carente de recursos, de Gutenberg não se
conformava e imaginava um meio de produzir grandes quantidades de
livros de forma muito mais rápida, para que qualquer pessoa
alfabetizada pudesse ler sobre qualquer assunto. A impressão
propriamente dita já existia; ele só teve de usar a cabeça para juntar
várias técnicas e criar a imprensa - algo tão simples quanto o ovo em
pé de Colombo.

A história da impressão sobre papel começara na China, no final do
século II da era cristã. Os chineses sabiam fabricar papel, tinta e usar
placas de mármore com, o texto entalhado como matriz. Quatro
séculos depois, o mármore foi trocado por um material mais fácil de
ser trabalhado, o bloco de madeira. Os mais antigos textos impressos
que se conhecem são orações budistas. Foram feitos no Japão entre
os anos 764 e 770; o primeiro livro propriamente dito de que se, tem
notícia apareceu na China em 868. O desenvolvimento da escrita deu
um novo salto no século XI graças a um alquimista chinês, Pi Cheng,
que inventou algo parecido com tipos móveis, letras reutilizáveis,
agrupadas para formar textos.

Mas, por alguma razão ignorada, o invento não prosperou e
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desapareceu junto com seu inventor. Até essa época, a Europa só
conhecia da tipografia o papel. No século VII, os chineses começaram
a distribuí-lo como mercadoria ao mundo árabe. A técnica de
fabricação foi revelada aos árabes por prisioneiros chineses. Daí até o
século XIII as usinas de papel proliferam de Bagdá, no atual Iraque, à
Espanha, então sob o domínio Mouro. Mas o manual de instruções
não veio junto - ou seja, o processo tipográfico permaneceu
firmemente guardado em mãos chinesas. Somente no fim do século
XIV se desenvolveram por ali a xilografia, impressão com matriz de
madeira, e a metalografia, com matriz de metal. Um rudimento de
impressão de textos por xilografia apareceu com um holandês de
nome Laurens Coster, mas a qualidade final era tão ruim que a
inovação virou letra morta . Tal qual os chineses, a Europa já conhecia
no princípio do século XV o papel, a tinta e a matriz. Faltava apenas
uma idéia por dizer assim luminosa que juntasse isso tudo num só
equipamento. E quando entra em cena Johannes Gutenberg, o
ourives culto e curioso. Ao que consta, as primeiras idéias sobre
imprensa lhe ocorreram quando observava um anel com o qual os
nobres selavam documentos, neles imprimindo o brasão da família.
Esse anel tinha o brasão escavado em metal ou pedra preciosa e
deixava uma impressão em alto-relevo sabre o lacre, quente.
Gutenberg achou que o mesmo princípio serviria para imprimir letras,
mas logo viu que o método deveria ser posto de cabeça para baixo:
em vez de escavada em um bloco de madeira, a parte que serviria
para imprimir deveria ficar em alto-relevo.

Os livros impressos com sua invenção disseminaram o hábito de ler
e escrever e deixaram a cultura ao alcance das novas classes sociais,
cujo poderio deitava raízes nas cidades. Como a vida de Johannes
Gutenberg passou quase sem registro, a data da invenção da prensa
tipográfica é igualmente incerta. Tudo o que se sabe do inventor é o
que consta nos documentos comerciais ou judiciários. Mas esses
poucos papéis permitiram deduzir que, durante suas pesquisas sobre
tipografia em Estrasburgo, ele gastou quase todo o dinheiro antes que
chegasse a produzir qualquer coisa que lhe proporcionasse uma
renda."

Arte do livro, segundo o "Dicionário Aurélio", é a "parte das artes
gráficas que, compreendendo a judiciosa escolha de papéis e tintas, a
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tipografia, a ilustração e a encadernação, tem por fim a harmoniosa
integração, no livro, de sua dupla função de objeto de estudo e objeto
de arte".

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

art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.913/2004

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

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

Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Lagoa Formosa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2004.
Miguel Martini
Justificação: A Casa de Repouso Obra Unida à Sociedade São

Vicente de Paulo é uma instituição beneficente em que a
solidariedade humana se reveste de ações concretas para amparar
pessoas carentes, particularmente os idosos.

Assim, mantém estabelecimentos para abrigar aqueles que,
avançados em idade, estão necessitados, fornecendo-lhes assistência
material e espiritual, como alimentação, vestuário, medicamentos,
suporte médico e dentário, apoio moral e religioso.

Por seu esforço assistencial, caracterizado pelo permanente
trabalho de amparo aos idosos e de resgate de sua cidadania,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI N°1.914/2004
Institui o Dia do Cliente no calendário oficial do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Cliente no calendário oficial do
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Estado, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de setembro.

Art. 20 - No Dia do Cliente, as empresas, entidades civis e entes
públicos realizarão atividades com a finalidade de qualificar as
relações de consumo, proporcionando eventos e promoções.

Parágrafo único - Os eventos de que trata o "caput" abrangerão
todas as modalidades de interação entre fornecedor e cliente,
enfatizando e valorizando a fidelidade comercial e divulgando os
preceitos da Lei Federal n°8.078, de 1990, que instituiu o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2004.
Colégio de Líderes
Justificação: No ano em que se comemora o cinqüentenário da

Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -, apoiados
por todas as entidades de classe que representam o setor, os
parlamentares suprapartidariamente signatários desta proposição
propõem a inserção no calendário oficial do Estado de Minas Gerais
do Dia do Cliente, a ser comemorado no dia 15 de setembro.

Os calendários oficiais contêm vários eventos tradicionais que
consagram valores de família, como o Dia das Mães, Dia dos Pais,
Natal, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e outros. Todos esses
eventos sugerem confraternização e provocam iniciativas comerciais
que acabam por afetar positivamente a economia, girando as finanças
e gerando postos de trabalho.

Assim, a instituição do Dia do Cliente constitui iniciativa de caráter
cultural, pois o comércio e,a indústria que o viabiliza passam a contar
com uma data oficial reservada ao esclarecimento da sociedade. Isto
contribui, inclusive, para o cumprimento do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, pois as promoções planejadas para a data
enfatizam os benefícios da economia formal.

Mister se faz registrar o diferencial entre o Dia do Cliente e o Dia do
Consumidor, que é comemorado no dia 15 de março. A conotação é
completamente diferente, já que o consumidor é aquele que compra
somente para o seu próprio uso, e não, para negociar. Já o cliente é
aquele que compra com habitualidade de um mesmo fornecedor, seja
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para consumo próprio, seja para vender ou para processo
produtivo.

E importante criar uma conscientização coletiva para a valorização e
respeito ao cliente, no tocante ao bom atendimento, para que as
empresas e os estabelecimentos comerciais prosperem, gerando
emprego e renda.

A intenção maior é a realização de promoções especiais no
comércio, visitações e outras formas de aproximação com os
consumidores, buscando o tratamento diferenciado e de qualidade
para estes.

Deve-se lembrar que diversas datas comemorativas proporcionam
grande volume de negócios, movimentam a economia e geram
milhares de postos de trabalho. Assim, o dia 15 de setembro foi
escolhido exatamente para que o evento seja um mecanismo de
aquecimento da economia em um período com poucos atrativos para
o consumo.

Não se trata apenas de uma relação de mercado, mas do
aprimoramento das relações humanas no trabalho e no atendimento
ao cliente. O Dia do Cliente será aquela data em que as empresas,
entidades e profissionais liberais farão homenagens aos seus clientes.
Entretanto, destaca-se o aspecto sócio-econômico, vinculado ao
incremento da geração de emprego e renda, sobretudo nas áreas de
propaganda, "marketing", indústria do entretenimento e de brindes.

Iniciativa semelhante foi implementada em vários municípios do País
e em outros Estados da Federação, mas, em Minas Gerais, é a
primeira vez. Vale destacar que a proposição se faz por intenção e
iniciativa de uma frente suprapartidária, atendendo tão-somente à
vontade de muitos setores da economia mineira, preocupados com a
evolução do relacionamento fornecedor-cliente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.915/2004
Institui o Dia Estadual do Cerrado, o Prêmio Guimarães Rosa e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica instituído o Dia Estadual do Cerrado, a ser
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comemorado anualmente no dia 27 de junho.

Parágrafo único - As comemorações alusivas ao Dia Estadual do
Cerrado incluem seminários, debates, oficinas, campanhas, concursos
e outras atividades que contribuam para o conhecimento, a
valorização e a preservação deste patrimônio natural mineiro e das
diversas manifestações da cultura material e imaterial dos povos do
cerrado.

Art. 2 0 - Fica instituído o Prêmio Guimarães Rosa a ser concedido,
no Dia Estadual do Cerrado, a organizações governamentais e não
governamentais, instituições educacionais, institutos de pesquisa,
empresas privadas e pessoas físicas que se destacarem por ações de
conservação, manejo sustentável, pesquisa, educação ambiental,
memória e patrimônio cultural dos povos do cerrado.

Parágrafo único - O Prêmio Guimarães Rosa constitui-se de diploma
e medalha e será conferido em solenidade anual pelo Governador do
Estado.

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

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A decisão de se instituir um Dia Estadual do Cerrado foi

tomada pelo Fórum Técnico Cerrado Mineiro: Desafios e
Possibilidades, realizado por esta Assembléia Legislativa nos dias 14
e 15/6/2004. Preocupados com a rápida destruição do cerrado
mineiro, que certamente empobrecerá e comprometerá nosso futuro,
os participantes do Fórum propuseram uma data especial em que a
sociedade possa refletir sobre as conseqüências da destruição dos
recursos naturais, dos mananciais e nascentes, de culturas
tradicionais.

A exploração inadequada dos recursos naturais é a causa principal
da destruição da vegetação, da extinção de espécies nativas, da
perda de biodiversidade que tem caracterizado a ocupação do cerrado
desde os tempos do Brasil Colônia. O cerrado, que até os anos 70 era
visto como uma área de reduzido potencial agropecuário, é hoje
responsável por 25% da produção de cereais no Brasil.
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Em 2004, a produção de 9.600.000t de grãos em Minas Gerais

constitui um recorde histórico que recoloca a agricultura mineira como
um dos suportes da nossa economia. Entretanto, sabemos que essa
expansão da agricultura intensiva, especialmente das diversas
monoculturas, seja da soja, seja da cana, seja do eucalipto,
provocaram mudanças significativas no padrão de ocupação dos
cerrados, reduzindo áreas de vegetação natural, com a conseqüente
perda de biodiversidade.

Nesse processo é necessário destacar o quanto a produção do
carvão vegetal, especialmente em conseqüência do desenvolvimento
da indústria sideiúrgica, tem sido responsável pelo esgotamento da
cobertura vegetal original do cerrado. Todos sabemos que parte do
carvoejamento é feita de forma ilegal, com o corte de espécies
nativas, à revelia da lei, aliando destruição ambiental com exploração,
trabalho escravo, trabalho infantil e outros males.

Sensibilizar a sociedade para os riscos que ameaçam a
sobrevivência do cerrado mineiro e buscar alternativas que viabilizem
a conservação, a investigação das suas potencialidades e o
desenvolvimento sustentável em benefício dos muitos municípios que
se situam nesse vasto território é o objetivo central dessa iniciativa.

Marcar o dia 27 de junho de cada ano no Estado com eventos
diversos que permitam uma reflexão sobre a importância ambiental e
social do cerrado certamente contribuirá para ampliar o processo
participativo de instituições governamentais, empresários, ONGs,
universidades, movimentos sociais, ambientalistas, comunidades
tradicionais e de agricultores familiares, necessário ao conhecimento e
ao planejamento de ações no bioma.

Pretendemos também, ao estabelecer o dia 27 de junho como data
comemorativa do cerrado mineiro, homenagear quem melhor soube
traduzir em caráter universal a beleza e a diversidade do cerrado em
sua obra literária: João Guimarães Rosa.

Nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27/6/1908, João
Guimarães Rosa foi o primeiro dos seis filhos de D. Francisca
(Chiquitinha) Guimarães Rosa e de Florduardo Pinto Rosa, mais
conhecido por "seu Fulô" comerciante, Juiz de Paz e contador de
histórias.

Quando morreu, em 19/11/67, três dias após tomar posse na
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Academia Brasileira de Letras, Guimarães Rosa tinha 59 anos, e
sua obra já alcançara expressão internacional, com traduções para
diversos idiomas. Ao longo da sua vida dedicou-se à medicina, à
diplomacia e fundamentalmente à literatura. Seus experimentos com a
linguagem, sua técnica, seus personagens e sua paixão pelo sertão
mineiro renovaram o romance brasileiro, rompendo os limites
regionais, e alcançando o mundo.

Como bem expressou o crítico literário Antônio Candido, "a
experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação da vida
sertaneja, a paixão pela coisa e o nome da coisa, a capacidade de
entrar na psicologia do rústico - tudo se transformou em significado
universal graças à invenção, que subtrai o livro da matriz regional,
para fazê-lo exprimir os grandes lugares-comuns, sem os quais a arte
não sobrevive: dor, júbilo, ódio, amor, morte, para cuja órbita nos
arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco é acessório, e na
verdade, o Sertão é o Mundo".

Ao propormos o Prêmio Guimarães Rosa, a ser entregue pelo
Governador do Estado no Dia Estadual do Cerrado para aqueles que
se destacaram em ações efetivas de conservação do cerrado,
pretendemos valorizar os que muitas vezes, de forma anônima e
abnegada, conseguem resultados positivos em trabalhos de
conservação, manejo sustentável, pesquisa, educação ambiental,
memória e patrimônio cultural dos povos do cerrado.

Diante do exposto, esperamos que os nobres pares aprovem esta
proposição de lei criando o Dia Estadual do Cerrado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.354/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da RURALMINAS com vistas a que
sejam implantados programas que visem à construção de pequenas
barragens de contenção de águas superficiais de chuva nas
microbacias das regiões do vale do Jequitinhonha e Norte de Minas.

N° 3.355/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à CEMIG por sua inclusão, pelo 50
ano consecutivo, no índice Dow Jones de Sustentabilidade. (-
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Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.356/2004, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulada manifestação de regozijo pelo transcurso do Dia do
Aviador, a ser comemorado no dia vinte e três de outubro.

N° 3.357/2004, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
formulada manifestação de regozijo pelo transcurso do Dia do
Controlador de Tráfego, a ser comemorado no dia vinte de outubro. (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 3.358/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
sejam enviados os nomes dos policiais militares envolvidos na
apreensão de Gustavo Henrique de Souza e Farlei Henrique Siqueira
da Fonseca, ocorrida em 27/7/2004, e cópia da denúncia dirigida a
esta Comissão, pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
da Regional Pampulha, em que são relatadas as circunstâncias em
que se deram a apreensão e a manutenção desses adolescentes em
internação provisória. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.359/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
enviados ofícios ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de
Administração Penitenciária com vistas a que sejam apuradas
denúncias de espancamento e tortura de presos na Penitenciária
Ariosvaldo Campos Pires, no Município de Juiz de Fora.

N° 3.360/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado ofício ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à apuração
de possível cometimento de abuso de autoridade e de acobertamento
de agressores pelos policiais envolvidos na apreensão dos
adolescentes Gustavo Henrique de Souza e Farlei Henrique Siqueira
da Fonseca.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão.

de Assuntos Municipais e do Deputado Chico Simões (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
0 Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados,	imprensa,	público	presente	nas	galerias,
telespectadores da TV Assembléia e funcionários da Casa, no mês
passado, como já disse desta tribuna, encaminhei um requerimento ao
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Betinho
Duarte, questionando a legalidade da Empresa de Transporte e
Trânsito de Belo Horizonte S.A. - BHTRANS -, em sua atuação como
órgão fiscalizador do trânsito e do tráfego, na condição de empresa de
economia mista, sob a forma de sociedade anônima e com
personalidade jurídica de direito privado, com possibilidade de
distribuição de dividendos aos acionistas. Até hoje, 20/10/2004, não
obtivemos nenhurtia resposta aos nossos questionamentos.

Desde as primeiras reclamações encaminhadas ao meu gabinete,
que dizem respeito a abusos possivelmente cometidos por agentes da
BHTRANS, principalmente em relação à aplicação de multas, à
remoção de veículos, ao pagamento de diárias de veículos
apreendidos e a tantos outros fatos relatados pela própria imprensa
mineira, ficou claro o despreparo dessa empresa.

Há ainda inúmeras solicitações de empresas de transporte e de
motoristas abordando a legalidade da BHTRANS na prática de atos
constantes no Código de Trânsito Brasileiro e a verificação da
existência do necessário convênio entre a Prefeitura de Belo
Horizonte e o Estado, por meio da Polícia Militar.

Desde junho, venho denunciando constantemente desta tribuna e
pelos veículos de comunicação mineiros os abusos cometidos pela
BHTRANS. O grande anseio do cidadão belo-horizontino e de outros
municípios do Estado, multados na Capital mineira, é o
direcionamento e a aplicação dos recursos auferidos pelas
malfadadas multas, na maioria das vezes ilegais, que poderão gerar
distribuição de dividendos e enriquecimento dos acionistas.

Para quem se sentir lesado, o nosso gabinete está à inteira
disposição, por meio da nossa assessoria jurídica, para orientar os
motoristas, a fim de colocarmos um freio nessa fábrica de multas que
se tornou a BHTRANS. Somamo-nos ao trabalho e às exposições
feitas aqui pelo Deputado Sargento Rodrigues e pela Deputada Lúcia
Pacífico.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Obrigado, nobre
companheiro, Deputado Doutor Viana. V. Exa., mais uma vez,
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oportunamente, traz um assunto de extrema relevância ao belo-
horizontino e aos que trafegam pela região metropolitana e pelo
interior do Estado.

Já recebi dezenas de denúncias em meu gabinete que apontam os
agentes da BHTRANS por abuso do exercício da sua missão. Com  a
minha experiência como policial, Deputado Doutor Viana, não posso
permitir isso. Recebemos três denúncias de pessoas diferentes e de
bairros diversos dizendo que os agentes da BHTRANS estão
utilizando veículos descaracterizados, sem o devido uniforme, para
abordar mulheres e homens conduzindo veículos na porta das escolas
onde seus filhos estudam. Eles não têm poder de polícia para
proceder a uma fiscalização dessa maneira, não podem executar essa
abordagem porque não são policiais e estão colocando em risco as
pessoas que estão conduzindo os seus veículos. Se desejam
realmente coibir o transporte escolar clandestino, devem realizar "blitz"
especifica na Cristiano Machado, na Pedro li, na Afonso Pena, na Av.
Amazonas e nos chamados grandes corredores.

Das dezenas de reclamações que recebemos, já são três referentes
a esse tal de Odilon, que vem abordando motoristas, de forma brusca,
na porta das escolas. Uma senhora ligou para o 190 e questionou os
policiais militares sobre se deveria ou não parar. A resposta da polícia
foi segura e certa: "A senhora não deve parar, por não saber de quem
se trata". Imagine se for uma pessoa tentando seqüestrar crianças, já
que vivemos uma grande insegurança pública em Belo Horizonte e em
todo o nosso Estado. Não estamos contrários às multas, mas ao
abuso, ao excesso, à industria de multas que se instalou em Belo
Horizonte. Tenho a certeza de que V. Exa., um homem honrado, sério
e comedido, tem essa mesma posição.

Eu, V. Exa. e a Deputada Lúcia Pacífico vamos fazer uma grande
mobilização em Belo Horizonte para que possamos frear essa
conduta. Ontem se aprovou um requerimento de minha autoria
solicitando uma reunião conjunta das Comissões de Segurança
Pública e de Defesa do Consumidor, presidida pela Deputada Lúcia
Pacífico. V. Exa. não pode deixar de participar dessa audiência
pública. Convidaremos os Promotores de Justiça que deram entrada a
uma ação impugnando a competência da BHTRANS, o Sr. Ricardo
Mendanha, Presidente da BHTRANS, e os cidadãos que estão ligando
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para o nosso gabinete, cuja voz estamos representando nesta
Casa.

Parabéns a V. Exa. pois o assunto é de extrema relevância. Volto a
insistir em que estamos criticando o abuso, o excesso, a indústria de
multas. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço sua intervenção. Nem. a
Prefeitura, nem a BHTRANS, nem a Polícia Militar, nem a Câmara
Municipal, que têm a obrigação de fiscalizar essas questões no
Município de Belo Horizonte, se manifestaram. Continuaremos
cobrando, até obtermos uma resposta. Caso contrário, vamos adotar
outros encaminhamentos.

Com relação ao que disse o Deputado Sargento Rodrigues sobre a
cobrança por agentes descaracterizados, estamos numa insegurança
tão grande que corremos o risco de ser abordados por bandidos
travestidos de policiais, que anunciam o assalto. A insegurança
continua se alastrando por nosso Estado e por nosso País. E grave a
situação de insegurança. Amanhã, às 15 horas, a Associação
Comercial de Minas Gerais, na Regional de Venda Nova, promoverá
uma grande manifestação, pacífica, ordeira, em defesa da segurança,
principalmente para o comércio daquela ampla região. O comércio
não suporta mais as agressões, os assaltos à mão armada, os crimes
que vêm acontecendo. O policiamento ainda é insuficiente naquela
região, deixando os bandidos à vontade, para agirem na hora em que
quiserem.

Não agem mais à noite ou de madrugada, mas à luz do dia, antes de
as pessoas saírem de suas casas para irem até o CEASA fazer
compras. Amanhã haverá essa manifestação pacífica para chamar a
atenção.

Apesar dos esforços do Governo do Estado e do interesse do
Governo Federal em promover a segurança no País, passamos uma
péssima imagem de segurança para outros países. Não podemos
assistir a isso calados. A nossa missão é denunciar, cobrar do
Executivo a segurança dos cidadãos. O problema mais grave hoje é a
segurança, nos três níveis: municipal, estadual e federal.

O outro assunto diz respeito ao Dia do Professor. Não pude usar da
palavra na quinta-feira, mas o faço hoje, porque os professores e as
professoras são pessoas dignas, verdadeiros profissionais que
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enobrecem o nosso País. Apesar de todas as adversidades,
especialmente os baixos salários, não desanimam em sua luta, são
corajosos e persistentes, continuando a importante missão de
transmitir o conhecimento a quem precisa.

Reconheço as grandes dificuldades por que esses profissionais têm
passado ao longo dos últimos anos, mas tenho a esperança e a
certeza de que, num futuro bem próximo, dias melhores virão.

Outro assunto que desejo destacar é que, como médico e
parlamentar, não posso deixar de parabenizar meus colegas médicos
pelo Dia do Médico, que foi comemorado no último 18 de outubro.

O reconhecimento do seu desempenho é algo que o profissional
médico não busca; mas esse reconhecimento é bem-vindo, pois
representa um incentivo à sua dedicação e uma recompensa que faz
bem ao coração desses discípulos de Hipócrates.

Aliviar o sofrimento, restituir a alguém a saúde, lutar contra a doença
e a morte, tudo isso é parte do seu cotidiano.

E é por isso que eles merecem nossas homenagens. Não tenho
como parabenizar a cada um de vocês, meus colegas, e é por esse
motivo que faço uso desta tribuna para felicitar a todos, médicos e
médicas de Minas Gerais.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Saúdo V. Exa. pelo
pronunciamento, particularmente os médicos e o Conselho Regional
de Medicina do Estado, dignificados por V. Exa.

Particularmente saúdo os professores de Minas Gerais pelo seu dia,
comemorado em 15 de outubro. V. Exa. tem razão, doravante temos
de fazer, junto ao Governo do Estado, ações efetivas para que a
tabela de cargos e salários venha para a Assembléia. Sabemos da
dificuldade que o Governo tem enfrentado, mas esse é um
compromisso do Governador Aécio Neves, que, num primeiro
momento, já enviou essa matéria a esta Casa, nós a aprovamos e o
Governador a sancionou. No entanto, temos um compromisso maior
que é buscar um melhor salário para todos os professores do nosso
Estado.

Tenho certeza de que os nossos pares desta Casa não medirão
esforços para que o Governador possa, brevemente, encaminhar a
nova tabela de salários dos professores de Minas. Dessa forma,
saúdo V. Exa. de maneira muito especial. Muito obrigado.



644
O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte, nobre colega.
Para terminar, reforço a todos o convite para um evento de grande

importância: uma caminhada em defesa da segurança na região de
Venda Nova, que irá acontecer amanhã, à partir das 15 horas, saindo
da Praça da Matriz - Rua Padre Pedro Pinto, em frente ao n° 520, em
Venda Nova. Essa caminhada pela segurança está sendo organizada
pela Associação Comercial de Minas -,Regional Venda Nova.

O evento tem por objetivo chamar a atenção das autoridades, tendo
em vista o aumento da criminalidade, com incidência de muitos
seqüestros-relâmpagos, latrocínios, roubos e assaltos à mão armada
contra empresários, comerciantes, e contra a comunidade da região
do Bairro Venda Nova e adjacências.

Neste momento, é importante a nossa união. Conto, se possível,
com a presença, com o apoio e com a participação de todos os
colegas. Essa parceria é fundamental, para que possamos colaborar
com a população mineira, principalmente a de Belo Horizonte, pelo
direito sagrado da segurança, que é dever constitucional do Estado.

Para terminar, o jornal "Hoje em Dia" de hoje noticia que, tendo em
vista o aumento da violência, que foi muito intenso no último fim de
semana, o Governador Aécio Neves assegurou que irá colocar mais
2.500 policiais militares nas ruas de todo o Estado, nas, próximas duas
semanas.

Sou da base do Governo de Minas e creio que o Governador está
realmente preocupado com o assunto, mas também acredito na força
de nossa luta em parceria. Por isso peço o apoio de todos à justa
causa dos comerciantes e de toda a população de Belo Horizonte,
principalmente da região de Venda Nova. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sra. Deputada, telespectadores que nos assistem pela TV
Assembléia, muito se tem dito que a agricultura é a locomotiva do
Brasil. O agronegócio movimenta 458 bilhões e representa 1/3 de
nosso PIB; gera 17.700.000 empregos, ou seja, 37% do total nacional;
rende US$30.000.000.000,00 em exportações ou 42% de tudo o que o
País vende lá fora. Só a carne bovina é vendida para 110 países e
rende US$1.500.000.000,00 em divisas.
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Batemos recordes na produção de soja, de álcool, de frutas, de

sucos, até de leite e de carne. Somos o 20 maior produtor de aves e o
maior exportador. Também 82% do suco de laranja do mundo é
brasileiro, além de 42% da soja, 29% de todo o açúcar mundial e de
28% do café. Somos o maior exportador de álcool do mundo, o maior
produtor de derivados de couro e o maior produtor de carne.

Apesar de tudo isso, temos de conviver com o nosso setor de
transportes totalmente sucateado, não ajudando em nada a produção
agropecuária, que, na realidade, tem sido a salvação da nossa pátria.

Sabemos que essa situação da malha rodoviária persiste ano após
ano, só que, Sr. Presidente, nesses dois últimos anos, as vias de
transportes rodoviários se encontram em situação de calamidade.
Nunca estivemos numa situação tão precária e tão lastimável para o
nosso País nesse setor.

Em conversa com empresários da construção pesada, soubemos
que todos eles aceitariam a terceirização, tanto da 135 quanto da 369,
sem que o Governo Federal precisasse viabilizar a sua recuperação.

Eles se encarregariam de recuperar, administrar e manter essas
rodovias, que hoje se transformaram em rodovias da morte para o
nosso homem e para o nosso desenvolvimento social e econômico.

Os empresários do setor de transportes conversaram com o Ministro
Palocci e disseram-lhe que o dinheiro da CIDE só pode ser usado
para a recuperação da malha de transporte. Pasmem, senhores! A
resposta do Ministro foi que a CIDE pode também não ser gasta.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, assistimos a isso: o dinheiro da CIDE pode ser usado
para recuperar e construir novas rodovias, mas também, segundo o
Ministro, pode não ser gasto. Portanto, assistimos ao dinheiro da
CIDE ser contingenciado, guardado nos cofres do Tesouro Federal.
Há R$18.000.000.000,00 retidos da dDE, os quais poderiam
recuperar 30.000km de estradas no nosso País, que, com certeza,
poupariam muitas vidas e trariam desenvolvimento e progresso para o
nosso povo.

Por que a CIDE está sendo contingenciada? Deputado Padre João,
foi realizada uma pesquisa cujos dados demonstram que apenas 2%
dos brasileiros se preocupam com a situação das estradas. Se apenas
2% dos brasileiros se importam com as condições das estradas, por
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que o Governo se preocupará? Os brasileiros não sabem o que
significa estradas estragadas, sem condições de transportar. O povo
não percebe que as estradas danificadas estragam os caminhões e as
mercadorias. Muitas vezes, nossas frutas saem do Norte de Minas e
chegam a Belo Horizonte transformadas em suco, pois batem muito.
Os brasileiros não sabem que, com as más condições das estradas,
aumentamos o consumo de combustível e, conseqüentemente, o
preço de tudo que consumismo: arroz, feijão e gasolina. Além disso,
também não sabem que, se as nossas estradas estivessem em boas
condições de tráfego, economizaríamos combustível, que o Brasil
seria auto-suficiente em gasolina, não precisaria importar petróleo e,
assim, não estaria sujeito ao preço internacional do petróleo.

Poderíamos, então, ter uma gasolina mais barata e,
conseqüentemente, o povo vivendo mais feliz, porque consumiria mais
arroz e feijão. Há pouco tempo, falava-se por esse povo de Norte a
Sul; contava-se, de Norte a Sul, que o aumento dos remédios era uma
aberração; contava-se para o nosso povo de Norte a Sul que não
deveria haver aumento do combustível como até então. E agora?
Agora, telespectadores, continuamos com os mesmos aumentos
injustificáveis, abusivos e estarrecedores. De Norte a Sul e de Leste a
Oeste, não há mais políticos como os que diuturnamente esclareciam
ao nosso povo que era uma aberração, um desrespeito ao ser
humano e ao brasileiro, apesar de tudo continuar como antes, o que
ocorria no País. Aliás, o desrespeito à nossa agropecuária
permanece, pois as nossas estradas continuam intransitáveis.

Ao lado de tudo isso, da melhoria e do progresso da nossa
agropecuária, precisamos conviver, além das rodovias, com dados
indesejáveis. Temos ainda uma agricultura de subsistência, em que
faltam adubo, sementes, maquinário e orientação técnica para os
pequenos e os microprodutores rurais. Esse avesso de ufanismo está
presente de maneira mais agressiva e degradante no Norte de Minas
e no vale do Jequitinhonha.

Acabamos de receber nesta Casa o orçamento do Estado para o
próximo ano. Somando todos os recursos que serão investidos pela
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, há
uma cifra de R$40.229.359,00, dos quais, pasmem os senhores,
apenas R$5.000,00 são do Tesouro do Estado. Repito, apenas
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R$5.000,00 são do Tesouro do Estado. Precisamos de uma
SEARA forte e poderosa, ou seja, uma supersecretaria, para que
Minas Gerais tenha uma supereconomia, de que tanto precisa e que
pode ter.

Em síntese, esses investimentos, a nosso ver, são muito tímidos,
ainda mais considerando-se a área a que .se destinam. Minas Gerais
possui uma vocação rural e um enorme potencial de desenvolvimento
a ser explorado tanto na agricultura quanto na pecuária.

Precisamos valorizar a nossa EPAMIG, sempre e cada vez mais,
pois é o nosso órgão de pesquisa agropecuária e possui uma grande
capacidade técnica para aplicar e ensinar a aplicar a tecnologia de
ponta aos nossos produtores do Norte de Minas, que precisam
receber sementes, adubos, maquinário e tecnologia. Nada disso
encontramos no orçamento do Estado para o ano que vem.

A silvicultura depende também do IEF para impulsionar o plantio e o
cultivo de florestas comerciais, pois a dependência do Estado na
importação de madeiras é grande.

O nosso sistema agropecuário oficial não pode restringir-se à
emissão de guias para o controle sanitário animal ou vegetal e de
selos ou apenas à burocracia do controle, cada dia mais burlado.

O Estado precisa volver sua especial atenção para o pequeno
produtor rural e para a agricultura familiar. Aí está o gargalo: faltam
irrigação, semente, adubo, maquinário e tecnologia. Defendemos
repetidamente a necessidade de construção de pequenas barragens e
de pequenos açudes. Sem água não há como plantar. O custo não é
elevado. O retorno, sim, pois a criação de emprego na área rural, além
de imperiosa, contém o melhor custo-benefício social e econômico.

Insistimos também na idéia de que as regiões mais pobres recebam
mais investimentos que as mais ricas. Essa é a maneira de
reduzirmos as desigualdades regionais em nosso Estado. Alguns
dados nos levam a reforçar esta idéia: dos R$41.510.000,00 da
CODEMIG, apenas R$320.000,00 - 0,07% - serão investidos no Norte
de Minas. Dos R$407.800.764,00 do DER, apenas R$27.682.260,00 -
0,06% - serão investidos em nossa região. No entanto, no cômputo
final dos investimentos previstos, a região deverá ficar com 11%, o
que nos permite congratular com o Governador Aécio Neves por
cumprir uma de suas promessas de campanha: diminuir as
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desigualdades regionais e reforçar arranjos locais que permitam à
nossa região seu desenvolvimento sustentável.

Para reforçar a agricultura, a pecuária e o agronegócio -dos
pequenos produtores e microprodutores rurais do Norte de Minas,
estamos apresentando emenda ao PPAG 2004-2007 para garantir
uma ação específica da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com à distribuição de adubo, sementes, cessão de
maquinário e tecnologia, que auxiliarão o desenvolvimento também da
agricultura familiar na nossa região.

Peço mais uma vez que este Estado reconheça o papel da
agricultura e da pecuária na economia e no melhoramento do nosso
povo. E que invista e coloque à disposição da nossa Secretaria de
Agricultura e Pecuária investimentos para que possamos, no menor
prazo possível, recuperar o Norte de Minas e o Jequitinhonha e
reduzir as desigualdades econômicas, que são as mazelas do nosso
povo mineiro. Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, funcionários desta Casa, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, público das galerias, venho a esta
tribuna, mais uma vez, para algumas considerações a respeito das
nossas rodovias. O Ministério dos Transportes contará, no próximo
ano, com um dos maiores orçamentos já propostos, para enfrentar os
enormes gargalos da infra-estrutura do País.

O Ministro Alfredo Nascimento já conta com a garantia de
R$6.000.000.000,00, sendo R$3.500.000.000,00 referentes à
proposta encaminhada ao Congresso e R$2.500.000.000,00
representados pela chamada emenda modificativa. De onde sairá
esse dinheiro da emenda? Do novo critério de contabilização dos
investimentos que estão sendo negociados com o Fundo Monetário
Nacional - FMI. A idéia é que os valores sejam excluídos do cálculo do
superávit primário - receitas menos despesas, descontados os juros
da dívida - do próximo ano. Além disso, o Produto Interno Bruto - PIB -
deve crescer mais que o previsto este ano, o que refletirá nas receitas
do orçamento da União de 2005. O cálculo das receitas é feito com
base na variação do PIB e na proposta encaminhada ao Congresso.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, dois motivos me trazem a esta
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tribuna e estão relacionados com o que acabo de dizer. O primeiro
não é menos preocupante que o segundo, apesar da boa notícia do
volume de dinheiro envolvido no orçamento do Ministério. Dos
R$2.500.000.000,00 da emenda modificada, nenhum tostão será
destinado ao nosso Estado. Apesar de possuir a maior malha viária do
Pais, ser um grande produtor de "commodities" e bens industriais e
ser o centro do País, nada virá para ser empregado nas rodovias e
nas ferrovias do nosso Estado. Teremos de nos contentar com as
verbas orçamentárias. Esse dinheiro aparecerá somente com a
mudança no cálculo do superávit da União e será destinado
inteiramente às seguintes obras: eclusas na Barragem de Tucuruí, no
Pará; eclusas de Lajeado, no Tocantins; Porto de Itaqui, no Maranhão;
Porto de Paranaguá, no Paraná; arco rodoviário do Rio de Janeiro -
interligação de rodovias e do Porto de Sapetiba; Porto de Santos -
construção da perimetral; BR-101 - duplicação dos trechos Sul,
Palhoça, SC, e Osórios, AS; BR-101 Norte - duplicação do trecho de
Natal, AN, e Palmares PE.

Esse pacote de obras é formado por investimentos que têm retorno
financeiro garantido, segundo o Ministério. Diante disso, pergunto:
"qual critério será usado pelo Ministério para chegar à conclusão de
que essas obras têm retorno garantido? A quem isso é garantido? Ao
Governo?", O maior benefício do Governo deveria ser a promoção do
bem-estar da população. E esta se beneficiará com o transporte mais
barato, seguro, rápido e eficiente em nossas estradas e ferrovias,
principalmente naquelas que são palco de repetidas tragédias. Como
exemplo, cito o que ocorreu no último feriadão, quando foram
registrados quase 40 mortos em acidentes no Estado.

Aqui abriremos um parêntese sobre as ferrovias. Segundo a
Consultoria Trevisan e Associados, a oferta do transporte ferroviário
está muito aquém da exigência da nossa demanda atual. Neste ano,
as exportações do complexo soja superarão em 23.000.000t a
capacidade de transporte do setor. E boa parte dessas exportações
passariam por Minas em direção a Sepetiba e aos portos do Espírito
Santo, se fosse possível trafegar em nossas ferrovias, encurtando
distâncias e aumentando a velocidade dos trens. Existem trechos em
Minas onde a velocidade média é de 115km/h.

0 segundo assunto que venho abordar, Srs. Deputados e Sras.
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Deputadas, é, como eu disse, também preocupante: a dDE,
contribuição que tinha como destinação o financiamento da infra-
estrutura do transporte.

No ano de 2002, foram arrecadados, com essa contribuição,
R$7.200.000.000,00 e aplicados somente R$1.400.000.000,00 nas
rodovias do País. Em 2003, foram arrecadados R$5.000.000.000,00 e
aplicados somente R$934.000.000,00, também nas nossas rodovias.
E, finalmente, até setembro deste ano, foram arrecadados
R$5.000.000.000,00 de reais e somente R$118.000.000,00 aplicados
em rodovias de todo o País. A ser mantido esse diapasão, em 2006,
nada será aplicado em rodovias.

Esse é o principal motivo do estado precário de nossas rodovias, O
Governo precisa triplicar os investimentos do Ministério dos
Transportes e manter esse novo patamar durante os próximos quatro
ou cinco anos, para resolver os problemas de infra-estrutura, que
limitam o crescimento econômico do País.

Os problemas são tantos e tão graves nessa área, que, para
resolvê-los, o orçamento da Pasta teria que saltar do atual patamar
para algo entre R$5.000.000.000,00 e R$8.000.000.000,00. Sem isso,
é impossível crescer a taxas acima de 4% ao ano.

Entendemos que o Governo é do Brasil e. para todos nós e não
podemos nos aquietar quando sentimos que estamos sendo
discriminados. Um Estado como o nosso, a 2 economia do País,
exige um tratamento equânime. O Estado de Minas Gerais está sendo
desprestigiado por este Governo em toda a área de transporte,
incluindo o nosso metrô, assunto já tão debatido, até pela Comissão
Especial do Metrô.

As rodovias federais que cortam o Estado, como indicou recente
pesquisa do Conselho Nacional de Transportes, são as piores do
Sudeste, estando em estado lastimável.

Mais do que nunca, torna-se necessário que esta Casa se
manifeste, faça Minas ser ouvida em Brasília, onde breve estará uma
comissão, juntamente com a Comissão de Transportes, Comunicação
e Obras Públicas desta Casa, formada por Deputados de todas as
regiões do Estado, para tratar dessas questões diretamente com o Sr.
Ministro dos Transportes.

Como eu disse, na semana passada, a Comissão de Transporte da
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Assembléia Legislativa realizou uma audiência pública, na Casa,
com os Presidentes das Comissões de Transporte do País, com os
Presidentes dos DERs, sindicatos, empresa e Deputados. Estivemos
em Brasília com o Ministro Alfredo Nascimento, que nos disse que não
havia como marcar um compromisso conosco. Mas disse que, se não
pudesse vir à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
mandaria o Diretor-Géral do DNIT, Alexandre Silveira.

Nenhum comunicado chegou à Assembléia. Pensamos que tenha
sido uma indelicadeza por parte do Diretor-Geral do DNIT, que é do
nosso partido. Na véspera, entramos em contato com sua assessoria.
Em sua agenda constava que S. Exa. estaria na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, mas não sabemos se veio a
Minas.

Os Deputados, os Presidentes das Comissões de Transporte dos
outros Estados e as pessoas presentes lamentaram muito a ausência
de um representante do Ministério dos Transportes na Casa, a fim de
debater e apontar soluções para essa situação gravíssima em que se
encontram as rodovias e BRs que cortam o nosso Estado, que tem a
maior malha viária do Pais. Não tivemos retorno.

Foi aprovado nesta Casa um requerimento de minha autoria e de
autoria também dos Deputados Márcio Kangussu, Carlos Pimenta, à
Comissão de Transporte, para que nós possamos sentar com o
Ministro e levar a ele - e tenho a certeza de que ele tem conhecimento
disso - o retrato de como se encontram as BR5 de nosso Estado.

Recentemente, perto de Corinto, próximo ao trevo de Morro da
Garça, uma família praticamente foi esmagada. No trecho de Curvelo
até Morro da Garça, tivemos um acidente com duas ambulâncias em
que morreram todos. Nossas estradas estão com buracos, com
crateras e sem sinalização. Com isso, vidas estão sendo ceifadas nas
B Rs.

Não podemos, de maneira nenhuma, debitar e colocar a culpa dessa
situação no atual Governo. Sabemos, sim, como o Governo anterior
tratou essa questão. Estamos tentando levar para o Governo atual
que algumas BR5 de nosso Estado precisam de uma urgente
intervenção do Governo Federal, porque - repito - vidas estão sendo
ceifadas. Não temos visto boa-vontade por parte do Governo Federal.

A Deputada Ana Maria Resende pode testemunhar que já tivemos

rÁl



652
quatro reuniões com o Ministro dos Transportes, em Curvelo,
Montes Claros e aqui, na Casa. A liberação dos recursos foi
prometida. O que Governo está fazendo é uma operação tapa-
buracos para a recuperação da BR-135, além de regularizar a
situação da BR-381 e das estradas do Sul, do Norte e do Centro-
Oeste de Minas.

Infelizmente, até o momento, estamos vendo que os recursos
necessários ainda não chegaram. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, essas eram as observações que gostaríamos de
apresentar. Precisamos formar essa frente e cobrar dos nossos
Senadores e dos nossos Deputados Federais que intensifiquem sua
luta. Assim, com toda a certeza, estaremos salvando vidas nesses
corredores da morte que cortam o nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.	 -
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

falarei sobre um assunto reincidente em alguns setores da imprensa e
que faz parte até mesmo do senso comum de parcela significativa da
sociedade: a identificação da questão dos direitos humanos como
responsável pela violência urbana. Todos nós estamos acostumados
a opiniões como estas: "Está ruim"; "A polícia não pode agir"; "A
polícia está com as mãos atadas por causa dos direitos humanos". Em
alguns casos, até mesmo a Comissão de Direitos Humanos desta
Assembléia é relacionada a essa violência.

Quando estava vindo para esta Casa, ouvi o programa da Rádio
Itatiaia, do jornalista Eduardo Costa; e, se não me engano, D. Alba
Santa Bárbara falou do drama que viveu com o marido, com o sogro,
filhos, netos e empregados da sua casa, no Bairro São Bento. Disse
que os direitos humanos da família não eram respeitados e que, na
hora da operação policial, um policial lhe afirmou: "Não podemos fazer
nada em relação à família e à questão da violência, porque os 'direitos
humanos' poderão vir, e poderemos até ser demitidos". Disse até que
não poderiam bater nos marginais, porque os 'direitos humanos'
poderiam denunciar e abrir processo contra os policiais. Entendo a
dor.

Por coincidência, hoje de manhã, estavam na Comissão de Direitos
Humanos este Deputado, que a preside, o Deputado Roberto Ramos,
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seu Vice-Presidente, e os Deputados Biel Rocha e Olinto Godinho.
Apresentamos um requerimento de solidariedade a essa família, que
viveu momentos de terror. Já havíamos discutido o fato e decidimos,
como Comissão de Direitos Humanos, prestar solidariedade à família.

Gostaria de aprofundar esse debate, que muitas vezes acontece de
forma torta, desviada, porque talvez falte conhecimento, por parte da
grande maioria da população, do que são direitos humanos. Muitas
vezes, há ainda uma imprensa sensacionalista, que não está a serviço
do fortalecimento das instituições democráticas. Essa imprensa
reforça a mensagem de que os direitos humanos passam a mão na
cabeça dos bandidos; que, se o infrator for torturado ou assassinado,
a Comissão de Direitos Humanos estará presente; mas, se forem
mortos cidadãos de bem ou policiais, os direitos humanos não
aparecem. De alguma forma, esse senso comum cria um grande
processo de antipatia e antinomia entre direitos humanos e defesa dos
cidadãos.

Aliás, antes do 1° turno das eleições, estive aqui me pronunciando
em relação à acusação feita ao Deputado João Leite, de que não teria
voto, devido às informações de que policiais estariam afixando
cartazes nas delegacias, mostrando: "Não vote em quem defende os
direitos humanos". Fui o único parlamentar a fazer sua defesa.

Tive um aparte precioso do Deputado Miguel Martini, que me
elogiou. Disse a ele ser uma questão de colocar os pingos nos is. A
questão da defesa dos direitos humanos não escolhe classe ou setor.
Falar em direitos humanos não é só falar em direitos individuais e
políticos, mas, antes de tudo, daquilo que prescreve a Constituição
Federal: os direitos econômicos e sociais, como fundamentais.

A própria ONU, nas conferências internacionais realizadas em Teerã
e em Viena, definiu a indivisibilidade dos direitos humanos. A partir
desse princípio, não é possível separar a saúde da violência urbana; o
desemprego do crescimento da violência urbana; a tortura - que se
volta contra os mais pobres nas delegacias e periferias - do meio
ambiente ou dos direitos do consumidor. Logo, o princípio da
indivisibilidade é fundamental.

Se vivermos numa sociedade em que os direitos humanos não são
respeitados, teremos aumento da violência. O não-respeito e o não-
resgate dos direitos humanos nos deixam, cada vez mais, inseguros.
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Ao falar em defesa dos direitos humanos, preocupamo-nos com a:
segurança da sociedade.

Há 2.600 anos, o Profeta lsaías, no capítulo 32, versículo 17, da
Bíblia dizia que a paz é fruto da justiça. Afirmava, ainda, que só
teremos paz e segurança permanentes se tivermos os frutos da justiça
estabelecidos na sociedade. Portanto, não é possível achar que os
problemas da • violência serão resolvidos batendo, torturando ou
matando. Como diz o velho ditadá popular, "quem semeia vento colhe
tempestade". A sociedade será cada vez mais violenta, num clima
cada vez mais acirrado. Até entendemos manifestações como essas,
mas retrucamos.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Durval
Angelo. Por meio da TV Assembléia, esta Casa pode ajudar muito na
conscientização da sociedade, para tirar a impressão de que direitos
humanos servem para passar a mão na cabeça de bandidos.
Participei da Comissão de Direitos Humanos. E do conhecimento das
Deputadas e dos Deputados desta Casa que o trabalho é feito com a
maior transparência em defesa dos direitos humanos.

Sabemos que há uma turma das Polícias Civil e Militar que tenta
convencer as pessoas de que os direitos humanos defendem
bandidos. Em várias ocasiões, a Comissão tirou da garra de policiais,
ou de bandidos, com carteira de polícia, pessoas inocentes que
estavam sendo torturadas, processadas e sem ninguém para defendê-
las.

Fiz muitos amigos não só nesta Casa, quando participei da
Comissão de Direitos Humanos, como também na Câmara Municipal.
Aconselharam-me a sair da Comissão de Direitos Humanos, pois sofri
ameaças. Sei que V. Exa. vem sofrendo ameaças devido a seu
trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Com certeza, as Polícias
Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros têm feito um excelente trabalho
de conscientização acerca da definição de direitos humanos.

Muitas pessoas, por diversas vezes, afirmaram que o Ministro
Nilmário Miranda e os Deputados Durval Angelo e João Leite não
prestam porque defendem os direitos humanos. Pedi às pessoas que
fizeram tal afirmação que apontassem um bandido que tivesse sido
defendido pelo Ministro Nilmário e pelos Deputados Durval Angelo e
João Leite. Qual bandido eles defenderam? Não há resposta.
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A Comissão de Direitos Humanos está pronta para intervir

quando os direitos do civil e do militar não são respeitados.
Conhecemos as dificuldades por que passam os mais pobres e
carentes, que são pisados e denunciados injustamente. A Comissão
desta Casa tem desempenhado um excelente trabalho, por meio dos
Deputados Durval Angelo e João Leite, bem como do Ministro
Nilmário Miranda, na Secretaria de Direitos Humanos.

A TV Assembléia pode ajudar a esclarecer o que são direitos
humanos, pois muitas pessoas não sabem o que isso significa.
Parabenizo-o por seu pronunciamento. V. Exa. pode contar comigo,
pois lutaremos para que os direitos humanos sejam respeitados.

O Deputado Durval Angelo - No ano passado, a Comissão de
Direitos Humanos recebeu denúncia sobre uma quadrilha formada por
policiais civis e militares, que atuavam com civis no tráfico de droga e
no controle de roubo no hipercentro de Belo Horizonte. Foi autuada e,
na época, disseram que a Comissão estava sendo contra.

Em junho do ano passado, 15 policiais foram presos, sendo 10 civis
e 5 militares. Os civis condenados perfizeram um total de 147 anos;
mas, infelizmente, os militares foram absolvidos pela justiça militar,
mesmo tendo sido indiciados pela Corregedoria. Recentemente, foram
denunciados pela Vara de Tóxicos, e com certeza serão condenados.
A polícia tirou-os do hipercentro, mantendo-os distantes.

Semana passada, tive a oportunidade de conversar com o Maj.
Aroldo Pinheiro, Comandante da 6a Companhia do 1° Batalhão, que
atua no hipercentro de Belo Horizonte. Com  a prisão da quadrilha, o
número de homicídios no hipercentro foi reduzido em 67%; o número
de furtos, em 30%; e o de assalto à mão armada, em 32%. O roubo
consumado a prédio comercial caiu de 22% para 12%, de 2003 para
2004, no mesmo período, ou seja, houve redução de menos 46%.

No hipercentro, o roubo consumado a ônibus caiu de 24% para 14%,
ou seja, houve uma redução de 42%. O roubo consumado a
passageiro caiu de 10% para S%, redução de menos 50%. O roubo à
mão armada caiu de 128% para 59%, uma queda de 44%. O roubo
consumado caiu de 2.057 para 1.556, no hipercentro; e o roubo à mão
armada caiu de 942 para 641, redução de menos de 32%. Isso teve a
ver com a Comissão de Direitos Humanos, pois, além da prisão da
quadrilha, realizamos reuniões com a presença do Maj. Pinheiro, onde
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foi discutida com comerciantes a questão da tolerância zero no
hipercentro.

A polícia, junto com a sociedade, definiu uma estratégia a partir
dessa constatação. Na semana passada, estive com o Maj. Pinheiro,
com o Ten.-Cel. Itamar do 1° Batalhão e com comerciantes, para
discutir a situação de roubos na área mais central. Tivemos a
oportunidade de ver todo um trabalho de inteligência, por meio do qual
a polícia identificou a região em que a criminalidade era maior.

Ocorreram várias mortes de prostitutas, porque essa quadrilha
atuava junto às profissionais do sexo, muitas vezes as explorando.
Depois da prisão de seus integrantes, segundo a Pastoral da Mulher
Marginalizada, não tivemos mais nenhum assassinato dessas
profissionais no hipercentro de Belo Horizonte. O homicídio caiu de
15, em 2003, no mesmo período, para 5, ou seja, houve uma redução
de 67%.

A quadrilha era chamada de "A Firma". Os marginais de uma favela
de Belo Horizonte vendiam cocaína em um invólucro azul; e os
marginais de outra região, em um invólucro laranja; e todos prestavam
contas dessa droga, sendo que a identificação da quadrilha era feita
pelos invólucros.

Tudo isso nos mostra que, se atuarmos na linha dos direitos
humanos, a sociedade estará realmente protegida. A política da
Comissão de Direitos Humanos é, antes de tudo, a da defesa da
sociedade.

Infelizmente, no caso do hipercentro, o medo existe, mesmo
havendo o reconhecimento da queda dos homicídios. Trouxe aqui a
opinião de um mestre de obras: "O assalto é uma vez só, mas o medo
é para sempre. Não ando com a carteira no bolso de trás, apenas no
da frente, e fico olhando para os lados, desconfiado". Portanto, ele
reconhece que houve a redução da criminalidade; mas diz que o
medo está presente.

Um professor de mestrado de Psicologia da PUC Minas e do
Instituto São Tomás de Aquino, onde é meu colega de trabalho, Prof.
William César Castilho Pereira, na sexta-feira estará lançando um livro
sobre a formação da vida religiosa em Belo Horizonte, no teatro do
Colégio Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: "Acredito que essa
sensação de medo surge, com mais intensidade, nos grandes ceptros
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urbanos. No ambiente rural, as instituições são mais sólidas, o que
garante às pessoas uma vida mais estável. Já em metrópoles como
Belo Horizonte, as instituições estão mais fragmentadas e não
oferecem apoio aos cidadãos. Por isso, eles sentem medo, uma
angústia, já que não podem contar com o pacto institucional".

Essa reflexão do psicólogo é muito interessante. Precisamos
restabelecer o pacto institucional para eliminar o medo e dar
segurança no combate à violência. As pessoas têm de acreditar na
sua polícia e no poder dó Estado, que deve ter uma ação integrada.
Em uma sociedade democrática, isso só será possível se houver
confiança, respeito e o império das leis. Com a barbárie e com a
política do olho por olho, dente por dente", com toda certeza não
teremos o pacto institucional. Podemos ter repressão, polícia mais
armada e mais policiais, mas não resgataremos esse pacto, que é
fundamental na questão da violência e do medo. O William César
Castilho faz uma boa comparação entre a solidez da área rural e a
insegurança das grandes cidades.

Entendemos a dor de quem é assaltado. Nós mesmos já passamos
por isso ou tivemos situações como essa em nossas famílias, mas
consideramos que defender os direitos humanos é remédio para quem
quer segurança na sociedade.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Solicito a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Adalclever Lopes) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Çélio Moreira - Sr. Presidente, apresentei um
requerimento hoje à Mesa para ser encaminhado à Comissão de
Saúde, da qual também sou membro efetivo, dirigido ao Secretário de
Saúde, Marcus Pestana, para que seja destinada ao Município de
Corinto uma ambulância equipada com uma semi-UTI, com a
finalidade de atender aos Municípios de Buenópolis, Augusto de Lima,
Corinto, Santo Hipólito, Monjolos, Morro da Garça e Lassance.

Já tive a oportunidade de ocupar a tribuna para falar sobre a
situação das estradas e da saúde da região. A Santa Casa de
Misericórdia de Corinto está passando por reformas e está sendo
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equipada com aparelhos novos e modernos, visando a um melhor
atendimento à população. Com isso, Corinto passará a ser o
micropólo de saúde dessa região, fazendo com que a demanda do
hospital aumente consideravelmente. Contudo, o município carece de
uma ambulância equipada com uma unidade para o atendimento aos
pacientes em estado grave de Corinto e das cidades vizinhas. Curvelo
e Montes Claros. já dispõem desse atendimento, mas as cidades do
entorno, localizadas no centro de Minas Gerais, carecem de uma
semi-UTI para o atendimento de pacientes em estado mais grave.

Espero que essa solicitação seja atendida pelo nosso Secretário de
Saúde, que tem demonstrado um interesse muito grande no que diz
respeito às questões relativas à saúde. Para essa região, onde os
recursos são mínimos, esse benefício, com certeza, salvará vidas.
Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.236, originário do Projeto de Lei n°
1.149/2003, do Deputado Laudelino Augusto, que determina aos
empreendimentos que menciona o encaminhamento, ao poder
público, de relatório de avaliação de risco ambiental. Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Miguel Martini e Sidinho do Ferrotaco; suplentes
- Deputados Doutor Ronaldo e Arlen Santiago; pelo Bloco PT-1PCd013:
efetivo - Deputado Laudelino Augusto; suplente - Deputado Padre
João; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado
Jayro Lessa; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente -
Deputado Paulo Piau. Designo. As Comissões.

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

aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.359 e 3.360/2004, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais -
aprovação, na isa Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.295 a

3.297/2004, da Deputada Ana Maria Resende, 3.303 a 3.305/2004, do
Deputado João Bittar, 3.309/2004, do Deputado Arlen Santiago, 3.312
a 3.326/2004, do Deputado Adalclever Lopes, e 3.331/2004, do
Deputado Paulo Piau (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende,

em que solicita seja remetido à Comissão de Transporte o Projeto de
Lei n° 1.564/2004, de sua autoria, em virtude da perda de prazo pela
Comissão de Justiça. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso Vil do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho,

solicitando seja retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 1.820/2004,
que aguarda inclusão em ordem do dia. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.194 e o Projeto de
Lei n° 1.385/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite, bem como a Proposta de Emenda à Constituição n°
8112004 e os Projetos de Resolução n

o
s 1.516, 1.742 e 1.775/2004,

apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, de manhã.

rs
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 21, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 19/10/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - ta Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gustavo Valadares; aprovação - Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.194;
chamada de votação secreta; manutenção - Votação, em i o tumo, do
Projeto de Lei n° 1.537/2004; votação do Substitutivo n° 1; aprovação;
prejudicial idade da Emenda n° 1 - Discussãõ, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.385/2004; aprovação com a Emenda n° 1 - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos
- Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manos
Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
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Ramos - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 20li15min, 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.

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2 Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo

Valadares, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei n° 1.385/2004 seja apreciado em 1° lugar, entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
16.194, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício de 2005 e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência irá
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, e esclarece que as Deputadas e os Deputados que desejarem
manter o veto deverão responder 'sim" e os que desejarem rejeitá-lo,
'não'. A Presidência convida para atuarem como escrutinadores os
Deputados Márcio Kangussu e Fábio Avelar. Com  a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados para votação
secreta.

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

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

Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antôriio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta
- Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - .Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Olinto Godinho
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sídinho do Ferrotaco -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados; foram encontradas na

urna 55 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" 44 Deputados. Votaram "não" 11

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n°16.194. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.537/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica à Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - COHAB-MG. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
rejeição da Emenda n° 1 e pela aprovação do Substitutivo n° 1. Em
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votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do substitutivo, fica prejudicada a Emenda n° 1. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.537/2004 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°• 1.385/2004, do
Deputado Gustavo Váladares, que autoriza o Poder Executivo a doar
à Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO - o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou 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
permaneçamcomo 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° 1.385/2004 com a Emenda
n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 1°/9/2004
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo Quintão e Biel Rocha esta
(substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
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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, as questões atinentes ao anteprojeto
de lei federal que "estabelece diretrizes para os serviços públicos de
saneamento básico e a política nacional de saneamento ambiental", e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Murilo de Campos Valádares, Secretário Municipal de Coordenação
Política Urbana e Ambiental, encaminhando versão do Plano
Municipal de Saneamento - PMS -, publicado no "Diário do Legislativo"
de 26/8/2004, e fax do Sr. Frederico Antunes, Secretário das Obras
Públicas e Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul, justificando
sua ausência nesta reunião, por motivo de compromissos assumidos
anteriormente. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
3.211/2004. 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 Adelmo Carneiro Leão, em que pleteia sejam enviados
ofícios ao Promotor de Justiça com Jurisdição no Município de
Extrema, ao Presidente da FEAM, à Prefeitura e à Câmara Municipal
de Extrema, solicitando providências urgentes para equacionar o
grave problema ambiental e de saúde pública em decorrência do
aterro sanitário localizado no bairro Pessegueiro, no referido
município; e Leonardo Quintão, em que solicita seja realizada reunião
com convidados para obter esclarecimentos sobre a extinção do "Selo
Verde" e as novas medidas que serão adotadas para combater a
produção e venda de carvão produzido com desmatamento de matas
nativas. E aprovado em redação final o Projeto de Lei n° 1.729/2004.
A seguir, a Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, em
reunião especial, ouvir os Srs.: Gustavo Gomes Machado,
Superintendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Mauro Ricardo
Machado Costa, Presidente da COPASA; Dóris Aparecida Garisto
Lins, Presidente Estadual e Vice-Presidente Nacional da Associação
dos Serviços Municipais de Agua e Esgoto - ASSEMAE; Valter Vilela
Cunha e José Antônio da Cunha Meio, respectivamente, Diretor
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Nacional e Presidente Regional da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES; Marcos Thadeu Abicalil,
Assessor Técnico da AESBE; e José Maria dos Santos, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e
Distribuição de Agua e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas
Gerais - Sindágua, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor

Ronaldo - Fábio Avelar.
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°79/2004, EM 101912004

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os.Deputados
Ermano Batista, Chico Simões (substituindo este à Deputada Jô
Moraes, por indicação da Liderança do PT), Jayro Lessa (substituindo
este ao Deputado João Bittar, por indicação da Liderança do PL) e
José Henrique (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, por se tratar da
primeira reunião da Comissão, informa que não há ata a ser lida. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente, o
Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, o Presidente
determina à assessoria que proceda à distribuição das cédulas de
votação e solicita ao Deputado José Henrique que atue como
escrutinador. Procedida a votação, são eleitos e empossados como
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Ermano
Batista e Antônio Júlio. O Presidente agradece a confiança nele
depositada e designa o Deputado Miguel Martini para relatar a
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matéria, em 1° turno. 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, 21 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Miguel Martini - Chico Simões.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA, EM 9/9/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do PMDB), Márcio
Kangussu (substituindo o Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
Liderança do BPSP) e a Deputada Ana Maria Resende membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a organização e gestão social da fruticultura, com
os seguintes subtemas: "Cooperativismo-Associativismo",
"Qualificação da Mão-de-Obra", "Segurança no Trabalho", "Fruticultura
Familiar e Indústrias Caseiras". Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, Padre João, Márcio
Kangussu, Antônio Júlio (2), em que solicitam sejam agendadas
reuniões com o Governador do Estado, o Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e o Ministro de Desenvolvimento Agrário,
com a finalidade de entregar-lhes o relatório final dos trabalhos
realizados por esta Comissão; e que a suspensão dos trabalhos desta
Comissão, anteriormente fixada até o dia 4/10/2004, seja estendida
até o dia 18/10/2004; e da Deputada Ana Maria Resende, em que
solicita seja agendada audiência desta Comissão com o Presidente da
CODEVASF, em Brasília, com o objetivo de discutir assuntos de
interesse da Comissão, em especial os Projetos de Irrigação de
Pirapora e de Jequitaí. A Presidência destina esta parte da reunião a
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ouvir os convidados que discorrerão sobre o assunto supracitado.
Registra-se a presença dos Srs. Delegado Carlos Alberto Menezes
Calazans, da Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais; Jésus
Maria Ribeiro, Coordenador de Formação Profissional Rural,
representante do Sr. Roberto Simões, Superintendente do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural-SENARMINAS -; Ricardo Alves
Oliveira, assessor e representante do Sr.Vilson Luiz da Silva, Diretor-
Presidente da FETAEMG; José Geraldo Soares, Presidente da
Associação dos Agronegócios de Viçosa ASSOV -; Cormarie
Alecreche de Almeida, Extensionista do Bem-Estar Social da
EMATER -, de Viçosa; engenheiro Lucas Rocha Carneiro, Diretor de
Recursos Tecnológicos e Naturais da Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -; e José Vanderlei
Médici, Presidente do Centro Regional de Fruticultura da Zona da
Mata, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado
Laudelino Augusto, na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. O Presidente comunica aos Deputados que os trabalhos
da Comissão estarão suspensos até o dia 18/10/2004, após
aprovação do requerimento apresentado no Plenário desta Casa.
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, 19 de outubro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Ana Maria Resende - Carlos

Pimenta.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 8112004, EM 21/9/2004

As 9h45m1n, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ivair Nogueira, Fábio Avelar, Márcio Kangussu, Leonardo Moreira e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Carlos Andrada e Jayro Lessa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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do Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar o Parecer para o 1 1 Turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004. O relator, Deputado
Márcio Kangussu, com a palavra, faz a leitura do seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Na fase de
discussão, o Deputado Jayro Lessa apresenta os Substitutivos n

o
s 1 e

2. Encerrada a discussão, a Presidência coloca em votação o parecer,
salvo os substitutivos apresentados. O parecer é aprovado por
unanimidade. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
Substitutivos n os 1 e 2 rejeitados. Passa-se à Y Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
rejeitados requerimentos do Deputado Jayro Lessa, em que solicita
seja realizada Visita às Assembléias Legislativas que aprovaram a
reeleição da Mesa das respectivas Casas, no intuito de obter
informações para consubstanciar o parecer do relator; seja solicitado
da União Nacional dos Legislativos - UNALE -, relatório sobre as
Casas Legislativas que aprovaram proposta semelhante a esta
apresentada, bem como os benefícios e malefícios que a. aprovação
desta proposta trouxe para o Poder Legislativo; e seja convidado o
Presidente da UNALE, Deputado Leal Júnior, da Assembléia
Legislativa do Piauí, para trazer a esta Casa a posição daquela
instituição quanto à questão da reeleição da Mesa no Poder
Legislativo. Registra-se o voto favorável do Deputado Rogério Correia
nos três requerimentos apresentados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser marcada posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saladas Comissões, 21 de outubro de .2004.
lvair Nogueira, Presidente - Fábio Avelar - Márcio Kangussu -

Leonardo Moreira.
ATA DA 1 g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 22/9/2004



669
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ivair Nogueira, Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo (substituindo este
à Deputada Maria Olívia, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir as
possibilidades do aproveitamento das aparas de ardósia provenientes
da sua extração e beneficiamento, a pedido do Deputado Doutor
Ronaldo e comunica o recebimento do Termômetro de Vendas do
Comércio Varejista de Belo Horizonte referente ao mês de agosto de
2004, encaminhado pelo Presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte. Passa-se à Y 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°s 3.228, 3.268, 3.269
e 3.285/2004. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, em
que solicita seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico a fim de que seja instalada empresa de carrocerias no
entorno da IVECO, montadora de veículos leves, médios e pesados
do Grupo Fíat, em Sete Lagoas. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema
supracitado. Registra-se a presença dos Srs. José Ferreira da Silva
Filho, Presidente do Sindicato lntermynicipal da Indústria de Rochas
Ornamentais de Minas Gerais - SINDROCHAS -; Cristina Calixto
Silveira de Souza, Consultora do Instituto Euvaldo Lodi; Renato
Filgueiras, Ronaldo Lopes Valadares, Décio Barcelos e Joaquim
Campos Reis, membros da AMAR-MG e representantes do Sr.
Umberto Valadares Lucena, Presidente da Associação dos
Mineradores de Ardósia - AMAR-MG -; os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Doutor Ronaldo, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
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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, 20 de outubro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha- Maria Olívia.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 6/10/2004

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Alan de Freitas Passos, Diretor do Instituto Médico-Legal, e João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 24/9/2004; e Ettore Wellington da Silva,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 1°/1012004. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha (3), em
que pede sejam encaminhados ofícios ao Secretário de Estado de
Defesa Social e à Subsecretaria da Administração Penitenciária
solicitando providências com relação a denúncias de espancamento e
tortura de presos na recém-inaugurada Penitenciária Campos Pires,
conforme veiculado nos jornais "Panorama" e "Tribuna de Minas",
solicitando ainda sejam tomadas providências no âmbito desta
Comissão; seja realizada audiência pública para debater a importância
dos Fundos Estadual e Municipais da Infância e da Adolescência e os
procedimentos para captação dos recursos que os compõem; Roberto
Ramos, Durval Angelo e Biel Rocha (12), seja encaminhado ofício à
Corregedoria da Polícia Militar solicitando agilidade na apuração da
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denúncia de abuso de autoridade e tortura por parte dos policiais
militares Cabo Aguinaldo, Soldado Geraldo e Soldado Elci Chaves,
cometidas contra o Sr. José Geraldo da Silva, no Município de
Medeiros, ocorridas no dia 21/3/2004; sejam encaminhados ofícios ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e
da Juventude, ao Juizado da Infância e da Juventude e ao Comando-
Geral da PMMG, encaminhando denúncia apresentada a esta
Comissão pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da
Regional Pampülha, do Município de Belo Horizonte, sobre a prisão,
possivelmente irregular, segundo informações, de dois adolesõentes,
Gustavo Henrique de Souza e Farlei Henrique Siqueira da Fonseca,
nas proximidades do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, e
solicitando maiores esclarecimentos sobre o caso; seja enviado ofício
à Corregedoria da PMMG, encaminhando cópia da denúncia
apresentada a esta Comissão contra os policiais militares Cabo
Alberto e Soldados Wagner, Marcelo Coelho e Leocácio, do 2° BPM-
30 Cia. de Juiz de Fora, e solicitando providências cabíveis ao caso;
seja encaminhada ao Conselho Tutelar do Município de Padre
Paraíso, ao Centro de Apoio Operacional dás Promotorias de Justiça
da Infância e da Juventude e à Superintendência da Criança e do
Adolescente, da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE - denúncia
apresentada a esta Comissão sobre possível favorecimento de
exploração sexual de crianças e adolescentes pelo posto de gasolina
Entre Vales, situado às margens da BR-1 16, no Município de Padre
Paraíso; seja enviada cópia das notas taquigráficas das reuniões
desta Comissão ocorridas nos dias 18/2, 12/5 e 15/9/2004 ao
Conselho Municipal do Idoso de Sete Lagoas, para conhecimento das
denúncias apresentadas pela Sra. Delvânia de Oliveira; seja realizada
audiência pública no Município de Santos Dumont para tratar de
denúncia de perseguição por parte de policiais militares naquele
município; seja realizada audiência pública para debater a adoção do
sistema "closed captions' nas transmissões regionais no Estado; seja
solicitada à Mesa da Assembléia a produção e veiculação de material
de divulgação da Campanha de Prevenção e Combate à Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes; seja enviado ofício à
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara dos
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Deputados sugerindo a adoção de iniciativas legislativas que visem
a regulamentar a obrigatoriedade de instalação de dispositivos de
opção pelo sistema "closed captions" quando da produção de
aparelhos de televisão no País e na transmissão da programação
nacional e regional; seja encaminhado ofício à TV Minas solicitando a
adoção do sistema "closed captions" em suas transmissões. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os denunciantes
Eduardo Rocha Alves, de Belo Horizonte, e Eliseu Gravina Júnior, de
Santos Dumont, 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, 20 de outubro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Marcelo

Gonçalves.
ATA DA 258 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 6/10/2004
Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões,
Doutor Viana, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Márcio
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas; Romeu
Scarili, Presidente do BDMG; José Henrique Paim Femandes,
Presidente do FNDE (2) e Fuad Jorge Noman, Secretário de Fazenda,
publicados, respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 21,
23, e 29/9/2004 e 1°/10/2004. Neste instante, retiram-se da reunião os
Deputados Chico Simões, Antônio Andrada e Márcio Kangussu. O
Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei n os 1.820 e
1.840/2004, no 1° turno, para os quais designou o Deputado Ermano
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Batista como relator. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 1.820/2004 na forma
do Substitutivo n°1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
1.84012004 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à 38 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado José Henrique,. em que solicita sejam
convidados representantes do BDMG e do BNDES para prestarem
esclarecimentos sobre a não liberação de recursos do Fundo de
Participação da Vale do Rio Doce. 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.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Doutor Viana.
ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM

13/10/2004
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Pimenta, Célio Moreira e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado
Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio
Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Diretoria Colegiada do Sind-Saúde-MG, encaminhando o
manifesto do Congresso Estadual do Sind-Saúde-MG; da Agência
Minas, comunicando à Comissão a nomeação de mais 1.033
concursados para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -; do Distrito de Revés de Belém, Município de Bom Jesus do
Galho-MG, sobre as más condições de higiene pública e a falta de
saneamento básico; do Sr. Christian Perillier Schneider, Assessor
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Especial do Ministro da Saúde, comunicando à Comissão a
realização de estudo sobre instalação de estação de rádio-base. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.834/2004 (Deputado Fahim Sawan); 1.846/2004 (Deputado Célio
Moreira); e 1.848/2004 (Deputado Carlos Pimenta). O Deputado
Ricardo Darté assume regimentalmente os trabalhos e passa à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Ricardo Duarte faz a leitura de seu parecer sobre o Projeto
de Lei n°811/2003. Na fase de discussão, o Deputado Carlos Pimenta
apresenta requerimento em que soicita seja baixado em diligência ao
Conselho Regional de Medicina o Projeto de Lei n° 811/2003. O
requerimento é aprovado. 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, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.714/2004 (relator:
Deputado Ricardo Duarte). Submetido à votação, são aprovados os
Requerimentos n° 3.270, 3.300 e 3.302/2004. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Fahim

Sawan.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

FRUTICULTURA, EM 19/10/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final dos
trabalhos da Comissão. Em seguida, a Presidência concede a palavra
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ao Deputado Carlos Pimenta para que proceda à leitura do seu
relatório. Logo após, tem início a fase de discussão do relatório. Neste
momento, é aprovado requerimento da Deputada Ana Maria Resende
em que solicita seja adiada a discussão do relatório apresentado pelo
Deputado Carlos Pimenta, relator desta 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, 21 de outubro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Pimenta - Ana Maria

Resende.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 20/10/2004
As 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Irani Barbosa e Márcio
Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a obter informações sobre a não-liberação de
recursos do Fundo para o Desenvolvimento Regional com Recursos
da Desestatização da Cia. Vale do Rio Doce aos municípios que
fazem jus ao recebimento dessa verba e a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica ainda o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de
Transportes e Obras Públicas (8), publicados no "Diário do Legislativo"
dos dias 7/10 e 15/10/2004; José Henrique Paim Fernandes,
Presidente do FNDE, e Marcos Chagas Gomes, Coordenador-Geral.
da Coordenação Geral do Fundo Nacional de Assistência Social do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, publicados
no "Diário do Legislativo" do dia 7110/2004; e Ricardo Corrêa, Diretor-
Geral Substituto do DNIT, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
15/10/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 1.595/2004, no 1° turno (Deputado Doutor Viana);
1.652/2004, no 1° turno (Deputado Sebastião Helvécio); 1.725/2004,
no 1 0 turno (Deputado José Henrique); 1.893/2004, em turno único
(Deputado Ermano Batista); e 1.892/2004 e Projeto de Resolução n°
1.897/2004, em turno único (Deputado Antônio Carlos Andrada).
Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência transforma a primeira parte da reunião em
reunião especial para ouvir os convidados que discorrerão sobre a
matéria objeto dêsta reunião. Registra-se a presença dos Srs. José
Augusto Trópia Reis, Vice-Presidente do BDMG, e Mário José
Ferreira, Gerente de Departamento de lnfraestrutura do BDMG,
representando o Presidente, Sr. Romeu Scarioli, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado José Henrique, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Neste instante, retira-se da reunião o Deputado Jayro
Lessa. Em seguida, após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no to turno, dos
Projetos de Lei n

o
s 1.595/2004 com a Emenda n° 1 apresentada e

pela rejeição do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Doutor Viana); 1.652/2004 com as
Emendas nos 1 e 2 da Comissão de Desfesa do Consumidor e do
Contribuinte (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 1.725/2004
(relator: Deputado Chico Simões, 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 extraordinária, amanhã, às 10 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada.

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

1.687/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Cultural, Artística e
Folclórica de Conceição da Aparecida - ACAFA -, com sede nesse
município.

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

Em 1 0/9/2004, a pedido deste relator, a proposição foi baixada em
diligência ao seu autor para que fosse anexado comprovante de
certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social -
exigência imposta pela Lei n° 15.294, de 2004, que alterou o art. 1° da
Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública -, no que fomos prontamente atendidos.

Fundamentação
A Associação Cultural, Artística e Folclórica de Conceição de

Aparecida -ACAFA -, sem fins , lucrativos, trabalha na. defesa do
patrimônio cultural e artístico, dando continuidade à preservação das
tradições locais.

A divulgação dessas tradições, particularmente a realização anual
da semana do folclore, consagrada no calendário de festas da região,
enfatiza a riqueza da cultura popular. Além disso, as pesquisas sobre
história da arte abrem espaços para novas manifestações, como a
dança e o teatro.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.687/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.762/2004
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Tarcila
Gomes da Rocha, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Fundamentação
A instituição em causa, atuando no Município de Ouro Fino, tem

como propósito estatutário fundamental o amparo à infância e à
adolescência, traduzido na manutenção de instrumentos de integração
social.

Trabalhando com jovens carentes, promove a educação, o lazer e o
esporte, estimulando a disciplina associada ao respeito humano.

O preparo da juventude para o trabalho vai alicerçar a construção da
cidadania e, ao mesmo tempo, dar-lhe condições de obter sucesso
pelo esforço próprio, capacidade e honestidade.

É esse o papel assumido pela sociedade Guarda Mirim Tarcila
Gomes da Rocha, pelo qual se torna merecedora do título de utilidade
pública a ser concedido pelo poder público.

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

1.76212004 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.865/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na qualidade de Governador do Estado,,
fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n° 277/2004, o projeto
de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de
Professor Bandeira à Escola Estadual de Ensino Fundamental,
situada no Município de Frutal.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004 e,
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a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", cio o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei Estadual n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a denominação

de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado,
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que a escolha da denominação recaia em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, devendo ser observada
• correlação entre a destinação do bem que se pretende denominar e
• área em que se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada a qualquer dos Poderes, sendo
perfeitamente legal a apresentação do projeto pelo titular do Poder
Executivo.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre ele, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente.

Em razão disso, inexiste óbice que possa impedir a tramitação da
matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.865/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Ermano

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

1.870/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n°

1.870/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho
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Particular da Sociedade São Vicente de Paulo - Paróquia de Santa
Teresa e Santa Teresinha, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enumerados
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 e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício dos respectivos cargos.

Ainda, a entidade em análise está devidamente registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo município sob
nb° 351/2003.

Ressalte-se, por fim, que o § 3 0 do art. 16 de seu estatuto prevê a
não-remuneração de sua diretoria e do conselho fiscal, .e o art. 36
determina que, em caso de dissolução da entidade, seu eventual
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede e atividades no município de origem, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social e, inexistindo essa, a uma
entidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.870/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER DE TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.874/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n°
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1.874/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Combate ao Câncer, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102 III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enumerados
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, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício dos respectivos cargos.

Ainda, a Associação em análise está devidamente registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo município sob
o n° 15.

Ressalte-se, por fim, que o parágrafo único do art. 18 do seu
estatuto prevê a não-remuneração dos cargos de sua diretoria e o art.
36 determina que, sendo ela dissolvida ou extinta, o patrimônio
remanescente será revertido em prol da Santa Casa de Misericórdia
de São Sebastião do Paraíso, para ser utilizado no tratamento dos
portadores de câncer.

Apenas para retificar o nome da entidade, acrescentando a sigla que
o integra, apresentamos emenda ao aq. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.874/2004, com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

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

Combate ao Câncer - ACCA -, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.".
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Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

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

1.876/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do .Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei

em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Aeroclube de
Guaxupé, com sede nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 16/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em referência, 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
respectivos cargos, e está devidamente inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social do município que a sedia sob o n°20.

Além disso, o.art. 30 do seu estatuto dispõe que a entidade não
remunera seus dirigentes, direta ou indiretamente, e o inciso II do art.
81 determina que, no caso de dissolução, os remanescentes sociais
terão a destinação prescrita no art. 22 do antigo Código Civil,
correspondente ao art. 61 do novo Código, estando, portanto, em
conformidade com a legislação que rege a concessão do título de
utilidade pública, consubstanciada na Lei n° 12.972, de 1998, alterada
pela Lei n° 15.294, de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.876/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

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

1.880/2004
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Résende, o Projeto de Lei n°
1.880/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Francisco Sã.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade ê legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

•	 Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedade civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enumerados
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, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas no exercício dos cargos.

Ainda, a instituição em causa está deVidamente registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social do município sob o n°
30/2003.

Ressalte-se, por fim, que o art. 20 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e conselheiros, enquanto o art. 22
determina que, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão
destinados a outra congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Apenas para retificar o nome do referido Asilo, está sendo
apresentada a Emenda n° 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.880/2004 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo de Francisco Sá, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
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Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

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

1.881/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública à Associação Eldorado de Apoio à
Vida, com sede no Município de Contagem.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o ar[. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

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

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos, conforme determina o art. 20 do seu estatuto, e está
devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social do
município sob o n° 1/1998.

Além disso, o art. 50 dispõe que, extinta a Associação, o seu
patrimônio será destinado a outra entidade congênere, devidamente
registrada no Conselho Nacional de Serviço 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° 1.881/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.88712004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°
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1.887/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Arcos, com
sede nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as instituições civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enumerados
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 mencionadas na referida lei, quais sejam, a
entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
não remuneradas pelos respectivos cargos.

Ainda, a entidade em análise está devidamente registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo município sob
o n°22/2004.

Ressalte-se, por fim, que o art. 23 de seu estatuto prevê a não-
remuneração de sua diretoria, e o parágrafo único do art. 24
determina que, em caso de extinção, seu patrimônio passará a
pertencer à Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais, com sede em Belo Horizonte.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.887/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No

1.888/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetiva seja declarada de utilidade pública a entidade denominada
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Comunidade de Resgate João Batista - CRJB -' com sede no
Município de Sete Lagoas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição 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 exercídio dos
seus cargos e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município sob o n° 24/2004.

Além disso, o art. 33 do seu estatuto dispõe que não haverá
remuneração para os cargos da diretoria e do conselho fiscal,
enquanto o art. 34 determina que, no caso de dissolução da entidade,
seu patrimônio será integralmente doado a entidades congêneres,
juridicamente constituídas e registradas 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° 1.888/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza

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

1.889/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei n°

1.889/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Giro-Kent
Sport Clube, com sede no Município de Guaxupé.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 23/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
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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 enumerados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.294, de
2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, quais sejam, a
entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
não remuneradaspelo exercício de seus respectivos cargos.

Ainda, a entidade em análise está devidamente registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social do respectivo município sob
o n°19.

Ressalte-se, por fim, que o parágrafo único do art. 66 de seu
estatuto prevê que, em caso de dissolução, seu patrimônio será
destinado a outra entidade congênere, cuja escolha caberá à
assembléia geral, e o art. 77 prevê a não-remuneração de seus
Diretores.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.889/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Emiano Batista, relator - Gustavo

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

1.890/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe

objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores do Córrego Bom Retiro e Braço Forte, com sede no
Município de Santa Margarida

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/9/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.
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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 de
seus cargos e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município sob o n° 5.

Além disso, o art. 28 da primeira alteração do seu estatuto determina
que as atividádes dos Diretores e conselheiros serão gratuitas, sendo-
lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação ou vantagem,
enquanto o art. 35 dispõe que, dissolvida a Associação, os bens
remanescentes serão destinados a outra congênere, com
personalidade jurídica, 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°15.297, de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.890/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.613/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 208/2004, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.613/2004, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Central de Minas.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 13/5/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá proceder ao exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de
2.400m2, localizado na Praça da Matriz, no Município de Central de
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Minas, registrado sob o n° 4.680, a 1 Is. 59 do Livro 3-NA, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.

O referido imóvel destina-se à implantação de projetos de apoio a
crianças e adolescentes ou de órgãos municipais, conforme disposto
no parágrafo único do art. 1°.

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa, requisito do
instrumento de doação, é instrumento de controle sobre os atos do
Poder Executivo exercido "a priori" por este Parlamento e vem atender
aos preceitos do art. 18 da Constituição Estadual e do ai. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública.

Essas normas exigem para a alienação de imóveis pelo Estado o
atendimento ao interesse público, que se traduz, neste caso, no
compromisso do Executivo local em desenvolver no referido imóvel
projetos de apoio a crianças e adolescentes ou implantar órgãos
municipais; em ambos os casos serão oferecidos relevantes serviços
à comunidade.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, isto é, descumprida a causa de finalidade, ocorrerá a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, segundo os termos do
art. 2°.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa; entretanto,
com o intuito de retificar os dados cadastrais segundo as informações
oriundas do Poder Executivo, constantes da Nota Técnica n° 34/2004,
apresentamos a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.613/2004 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N°.1
Substitua-se no "caput" do art. 1° a expressão "livro 3-NA° 8" por "as

fls. 59 do Livro 3-NA".
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Ermano Batista - Antônio

Genaro - Chico Simões.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.713/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°

1.713/2004 altera a Lei n° 12.645, de 1997, que dispõe sobre a
instalação de equipanento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria.

Cabe-nos, agora, examinar a proposição nos termos do art. 102, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende alterar a redação do art. 3 0 da Lei n°

12.645, de 1997, com vistas a estabelecer o prazo de 180 dias para a
concessionária de abastecimento de água instalar ou autorizar a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação que
antecede o hidrômetro do imóvel, após solicitação formal do
consumidor. Esgotado o prazo, sem providências por parte da
concessionária, o consumidor poderá proceder à instalação do
equipamento, mediante comunicação por escrito à concessionária,
informando a data da instalação e se responsabilizando por ela.

Segundo a justificação do projeto, a COPASA está se recusando a
instalar o equipamento eliminador de ar sob o argumento de que a lei
ainda não foi regulamentada, conforme determina o seu art. 30.

Inicialmente, cabe-nos esclarecer que a mencionada lei tem por
destinatários todas as concessionárias de serviço público de
abastecimento de água. Assim, o suposto descumprimento da lei não
seria prerrogativa apenas da COPASA.

Na verdade, nem a COPASA nem as demais concessionárias estão
descumprindo as determinações legais. A regulamentação da Lei n°
12.645, de 1997, depende de manifestação do Governo central, mais.
precisamente, do Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO -, como
adiante demonstraremos.

Na resposta à Consulta n° 77.990, de 3/9/2004, a citada autarquia
federal esclarece que não há nenhum tipo de dispositivo eliminador de
ar aprovado ou autorizado por ela.
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Assim, a Portaria INMETRO n° 246, de 2000, que baixa o

Regulamento Técnico Metrológico sobre medidores de água,
estabelece, textualmente:

"9.4 - Qualquer dispositivo adicional, projetado para ser instalado
adjunto ao hidrômetro deve ser submetido à apreciação por parte do
INMETRO, com vistas a verificar se o mesmo influencia o
desempenho metrológico do medidor (hidrômetro)".

Ora, a competência para tratar dessa matéria cabe privativamente à
União, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal. De tato, no
parágrafo único do mesmo artigo, é prevista a delegação aos Estados
membros para legislar sobre o tema. No entanto, ainda não se editou
lei complementar federal nesse sentido.

Outro aspecto problemático do projeto diz respeito à possibilidade
de o consumidor instalar por conta própria o equipamento na rede
pública de abastecimento de água.

Como se sabe, o gerenciamento de bens públicos é atribuição
privativa de órgãos e agentes públicos. Assim, a regra esbarra no
ordenamento jurídico. Admitir a intervenção particular descaracteriza a
natureza intrínseca desses bens, com grande possibilidade de riscos
para o sistema de abastecimento público.

Por fim, cabe-nos ainda fazer considerações sobre a inconveniência
e inoportunidade do projeto, em face de estudos realizados por
instituições idôneas nos equipamentos eliminadores de ar.

No parecer técnico emitido pela Fundação Nacional de Saúde,
datado de 1 0/10/2002, essa instituição não recomenda a utilização do
equipamento eliminador de ar, tendo em vista que ele pode ocasionar
riscos à saúde da população. Segundo a FUNASA, "na tentativa de se
eliminar um problema, a instalação desses equipamentos poderá
causar outro mais grave (colocar em risco a saúde da população),
uma vez que se introduz um ponto de abertura na rede de distribuição,
propício às doenças de veiculação hídrica, a depender das condições
topográficas, instalação, manejo, etc". Dessa forma, a FUNASA
ratifica o relatório emitido pela CAESB, para a não-aprovação do
equipamento.

No Relatório Final elaborado pelo Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, datado
de setembro de 2002, as considerações finais são as seguintes:
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"Considerando que foram observados vazamentos e indícios de

admissão de ar em alguns dispositivos eliminadores de ar, estudos
devem ser realizados para constar se, ao longo do tempo de
operação, estes não comprometerão a qualidade da água distribuída,
uma vez que, geralmente, os mesmos ficam expostos às intempéries,
além do desgaste natural de seus componentes.

Soluções preventivas • buscando reduzir a intermitência no
abastecimento de água através de projetos bem dimensionados para
novas redes, reabilitação do sistema existente e operação otimizada
da rede de distribuição de água traduzem a política adequada para o
melhor atendimento ao consumidor".

No estudo do Departamento de Hidráulica e Saneamento da
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora,
de 16/9/2002, extraímos o seguinte fragmento conclusivo:

"Pode-se afirmar que, no período de teste citado, a diferença entre
os consumos médios semanais registrados pelos hidrômetros
instalados a montante e a jusante do equipamento eliminador de ar
não foi estatisticamente significativa para nenhum dos pontos de
coleta de dados que possibilitaram análise de suas informações".

No "site" www.saneamentobasico.com.br , consultado em
17112/2003, no estudo técnico elaborado pela Universidade de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, afirma-se o seguinte a respeito do uso
de eliminador de ar:

"O usuário não foi beneficiado, houve situações onde se registraram
prejuízos ao usuário da ordem de 8,3%; alguns dispositivos pouco
tempo depois da instalação apresentam vazamento; a possibilidade
de fraude se apresenta com mais facilidade; surge o risco de
contaminação da rede pública de abastecimento de água; alto risco de
epidemia de cólera, diarréia e outras doenças, e, por fim, o laudo
recomenda que seja evitado qualquer tipo de intervenção na rede".

No documento intitulado "Estudo Técnico sobre a Influência do Ar na
Rede Pública de Distribuição de Agua", elaborado pelo Prof. Orestes
Marracini, em abril de 2002, com o objetivo de instruir o Procedimento
Civil n° 022/95- Ministério Público x SABESP, conclui-se que:

a solução para eliminar o ar deve ser de forma coletiva e não
individual e deve ser junto à causa (origem) e não ao seu efeito
(conseqüência);
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- para serem instalados junto a hidrômetros, os eliminadores de

ar ainda carecem de normatização específica".
Como se observa, a utilização de eliminadores de ar na rede de

abastecimento público é tema complexo e carece de maiores estudos
e pesquisas. No âmbito internacional, não se conhece a utilização
desseS, expediente para eliminar o ar na tubulação. Cremos que o
problema pode. e deve ser solucionado por outros meios,
principalmente pela melhoria do sistema de abastecimento, por
intermédio da eliminação da intermitência no fornecimento da água
canalizada.

Com tantos riscos à saúde e problemas apresentados pelos
eliminadores de ar existentes, não é recomendável que esta Casa
aprove projeto dessa natureza, que poderá trazer inúmeros prejuízos
para os consumidores.

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

1.713/2004.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Manos

Fernandes - Paulo Piau - Jô Moraes (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.833/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.833/2004
dispõe sobre a criação de estabelecimento penitenciário na estrutura
da Secretaria de Estado da Defesa Social, com a denominação de
Colônia Penal Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Publicada no "Diário do,Legislativo" de 12/8/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucional idade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo a criação, na estrutura

orgânica da Secretaria de Estado de Defesa Social, de uma colônia
penal a ser instalada no Município de Araguari. Nos termos do projeto,
o estabelecimento penal em questão ficaria subordinado à
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Subsecretaria de Administração Penitenciária.

A instituição de colônia penal é matéria afeta à disciplina da
organização do sistema penitenciário e das execuções penais. As
atividades relacionadas a esses temas estão entre as competências
materiais do Estado, como corolário da regra constitucional que baliza
o exercício da jurisdição criminal.

Segundo a Lei Federal n° 7.210, de 1985, as penas privativas de
liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa devem,
em regra, ser executadas por ela • mesma, e, apenas
excepcionalmente, por outro Estado ou pela União. Trata-se, assim,
de assunto sob o domínio da competência legiferante estadual.

Deve, pois, a administração estadual organizar seu sistema
penitenciário para o atendimento dessa atribuição. Consoante o art.
61, XII e Xl, da Constituição Estadual, essa organização administrativa
deve ser feita mediante lei em sentido estrito, e o art. 63, III, "e", do
referido diploma normativo arrola a matéria entre as abrangidas por
reserva de iniciativa conferida ao Governador do Estado.

Conforme a legislação de execuções penais, os estabelecimentos
penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de
segurança, ao preso provisório e ao egresso. A colônia penal destina-
se ao cumprimento de pena, pelo sentenciado, em regime semi-
aberto.

A Lei n° 11.404, de 1994 - Lei de Execuções Penais -, dispõe, no art.
79, que os estabelecimentos penitenciários deverão ser localizados de
maneira coerente com suas finalidades. No caso da colônia penal, sua
localização deve ser em meio urbano ou em suas proximidades, e sua
estrutura deve oferecer ao preso condições que favoreçam sua
reinserção na sociedade, especialmente por meio do trabalho. E que o
cumprimento de pena em regime semi-aberto deve possibilitar ao
encarcerado adequado contato social. A proposição, em tese, atende
a esse requisito jurídico.

Verificamos, portanto, que a proposição em estudo se encontra em
harmonia com a ordem jurídico-constitucional, podendo,
conseqüentemente, prosseguir sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.83312004.
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Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Antônio Genaro - Ermano

Batista - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.855/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.855/2004
"autoriza a participação de empresa do Sistema PETROBRAS no
capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -,
altera a Lei n° 11.021, de 11 de janeiro de 1993, e dá outras
providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2004, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar a
juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe, embora sua ementa não o demonstre

claramente, objetiva autorizar a Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - a alienar parte das ações que detém na Companhia
de Gás de Minas Gerais - GASMIG - a quaisquer empresas do
Sistema PETROBRAS. Como condição para que o negócio seja
efetuado, deverá a CEMIG conservar o controle acionário da
GASMIG.

A GASMIG, sociedade de economia mista da administração indireta
do Estado, foi constituída concessionária dos serviços de distribuição
de gás canalizado em todo o Estado, conforme disposto na Lei n°
11.021, de 11/1/93. O contrato de concessão foi celebrado em
27/7/95.

O objeto de sua atuação tem relevância inconteste. O gás natural é
hoje uma das mais importantes fontes de energia. Possibilita grande
redução nos custos de produção, fator que indiscutivelmente contribui
para o desenvolvimento econômico e social. Além disso, entre as
fontes energéticas existentes, é a que tem o menor potencial poluente.

Como informa o Governador do Estado, na Mensagem n° 271/2004,
que acompanha o projeto em análise, Minas Gerais possui um único
gasoduto de suprimento de gás, cuja capacidade, que é de 3.500.000
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m3/d, está praticamente esgotada. Para se ter uma idéia da
gravidade do problema, o volume atualmente contratado pelos clientes
da GASMIG já chega a 3.000.000 m3/d de gás. Estudos realizados
pela GASMIG identificam um mercado de 9.600.000 m 3/d em 2010.

Por outro lado, o Governador do Estado afirma, com base nos
estudos efetuados, que a ampliação da rede de distribuição e de
transporte de gás canalizado demanda investimentos vultosos, da
ordem de US$475.000.000,00.

Assim, com vistas a viabilizar investimentos para a ampliação da
rede de distribuição e de transporte de gás canalizado, foi idealizado
um acordo de associação entre a CEMIG e a PETROBRAS, esta
última participando por intermédio da sua afiliada GASPETRO.
Segundo informa o Governo do Estado, como condição para o
aperfeiçoamento do citado acordo encaminhou-se, para esta Casa, o
projeto de lei ora em estudo.

Em linhas gerais, o projeto autoriza a CEMIG a vender a empresas
do sistema PETROBRAS, entre as quais a GASPETRO, ações que
detém no capital social da GASMIG, mantido em seu poder o controle
acionário da concessionária estadual.

Estabelece também os compromissos de a PETROBRAS construir
os gasodutos de transporte e o da empresa adquirente de aportar,
juntamente com a CEMIG, recursos necessários para a construção
dos gasodutos de distribuição de gás. Em razão disso, visa a
assegurar o atendimento aos novos mercados da GASMIG de forma
tempestiva, requisito fundamental para o fortalecimento da
competitividade da indústria mineira.

Ainda fica definido que a GASMIG passará a ter uma administração
compartilhada entre a CEMIG e a GASPETRO. Ademais, a
PETROBRAS terá, em igualdade de condições com terceiros, direito
de preferência na venda de gás natural comprado pela GASMIG.

Passando à análise jurídica da matéria, quanto aos aspectos
formais, verifica-se que o projeto não contém vício de iniciativa, à luz
do art. 66 da Constituição mineira, estando nitidamente compreendido
no espaço da competência legislativa estadual.

Do ponto de vista jurídico-material, pode-se dizer que a venda das
ações da GASMIG para empresa do Sistema PETROBRAS é medida
das mais acertadas, por duas razões. A primeira, é que a Constituição
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mineira, diversamente do que dispõe a Constituição da República,
determina que a prestação dos serviços de gás natural somente pode
ser feita por empresa estatal, nos termos do inciso VIII do art. 10.

Além do mais, somente empresa estatal situada no âmbito da
administração indireta federal tem base jurídica, constitucional, para
adquirir tais ações, nos moldes previstos no projeto, em vista
sobretudo das • possibilidades abertas no seu art. 2°. Afinal, outros
Estados da Federação têm sua competência administrativa e política
circunscrita aos limites da porção do território nacional sobre a qual
exercem a sua jurisdição. Diversa é a situação das estatais federais,
bem assim da própria União, que cuidam da tutela de interesses
nacionais. A questão do gás, como de resto das demais fontes
energéticas, embora possa interessar especificamente a algum
Estado, importa, na mesma medida, ao País inteiro.

Com efeito, é perfeitamente lícita a associação pretendida, que trilha
a senda do nl'oderno federalismo de cooperação, o qual mereceu
acolhida, sobretudo, no parágrafo único do art. 23 da Constituição da
República.

Nessa direção, justificam-se as diretrizes estabelecidas pelo art. 20
do projeto, referentes à celebração do acordo de acionistas,
notadamente a necessidade de voto conjunto no que tange a diversas
matérias. A participação substancial das entidades federais na
GASMIG dá sustentação a essa medida, que, conforme já
mencionado, coloca-se em fina sintonia com a idéia de um verdadeiro
federalismo de cooperação.

O resultado da associação pretendida é o nascimento de uma
entidade pública que em parte é federal e em parte é estadual. A
ascendência do Estado é maior, uma vez que conserva em seu poder
a maioria das ações, bem como prerrogativas para decidir sobre
matérias relevantes para a rotina administrativa da GASMIG.

Em face da gestão compartilhada, o projeto estabelece importantes
normas relativas ao destino da entidade, as quais, certamente,
haverão de condicionar a celebração do futuro contrato. Em caso de
alienação de ações, inclusive do controle acionário da GASMIG,
haverá outorga recíproca do direito de preferência, em igualdade de
condições com a melhor proposta apresentada na respectiva licitação.

Também está previsto o direito recíproco de a CEMIG e a adquirente
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venderem conjuntamente as participações acionárias que
detiverem no capital social da GASMIO, caso um dos acionistas
deseje vender a terceiros a sua participação acionária na Companhia.

O § l°do art. 20 afasta o direito de preferência previsto na alínea "s"
do seu inciso II se a alienação das ações se der para a sociedade
controladora, controlada ou sob controle comum do mesmo acionista,
ou ainda, para os membros do Conselho de Administração.

No art. 30 do projeto, está prevista a possibilidade de as partes
envolvidas - GASMIG, CEMIG e a empresa adquirente - pactuarem
convenção de arbitragem como forma de solucionar conflitos que
possam surgir no decorrer do acordo ora analisado. Fica ressalvada a
solução de litígios com base na eqüidade e nos usos e costumes,
opção que, consoante dispõe a legislação federal que trata da
matéria, deve ser expressamente definida pelas partes.

Embora ainda não haja entendimento unânime quanto à
possibilidade de entidades estatais fazerem uso da arbitragem,
sobretudo porque o art. 30 da citada lei restringe essa hipótese a
demandas que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, é preciso
considerar que o citado instrumento visa tornar mais célere a
resolução de conflitos de interesse, algo especialmente importante
para entidades que cuidam da prestação de serviços de natureza
comercial ou industrial, constituídas, ademais, sob a forma do direito
privado. Assim, afigura-se-nos razoável a adoção da convenção
arbitral.

De acordo com o art. 4°, que traz mais uma condição para a
celebração do acordo, a CEMIG e o novo adquirente ficam proibidos
de vender as ações da GASMIG pelo prazo de sete anos, contados da
assinatura do Acordo de Acionistas, ou até que ocorra o incremento
de 3.500.000 m3/dia da capacidade de transporte e distribuição de gás
em relação à capacidade existente na data de assinatura do citado
acordo. Trata-se de regra oportuna, já que assegura o
desenvolvimento futuro do empreendimento.

Outra regra do projeto que merece ser ressaltada é a outorga de
direito de preferência à PETROBRAS, desde que em igualdade de
condições com os demais fornecedores, para a venda de gás
combustível à GASMIG (art. 50).

0 ad. 70 não traz qualquer novidade ao dizer que os órgãos
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estaduais competentes, nos processos de licenciamento de
empreendimentos necessários ao incremento da oferta de gás
canalizado, atenderão aos princípios que regem a administração
pública. E óbvio que qualquer órgão estadual deve se sujeitar a tais
princípios. Portanto, o dispositivo deve ser suprimido. O projeto ainda
necessita de alguns ajustes de redação, razão pela qual
apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.855/2004 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresdntado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a

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

Art. 1 0 - Fica a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
autorizada a associar-se e celebrar acordo de acionistas, nos termos
desta lei, com empresa do Sistema PETROBRAS para a gestão da
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG.

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

Art. 20 - Para os fins do disposto no "caput" do art. V, a CEMIG
poderá alienar ações representativas do capital social da GASMIG,
desde que mantenha a propriedade de 50% (cinqüenta por cento)
mais uma do total de ações com direito a voto.

Parágrafo único - Cabe à CEMIG estabelecer o preço de venda das
ações a que se refere o "caput" deste artigo, conforme laudos de
avaliação econômico-financeira elaborados especificamente para esse
fim.

Art. 30 - A subscrição pela CEMIG do acordo de acionistas a ser
celebrado nos termos desta lei fica condicionada à aquisição pela
empresa do Sistema PETROBRAS de, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) das ações do capital social da GASMIG.

Art. 40 - O acordo de acionistas de que trata esta lei será celebrado
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com a observância das seguintes disposições:

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

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

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

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

Art. 50 - É facultada a inclusão, no acordo de acionistas, de cláusulas
que estabeleçam:

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

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

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

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

liqüidação da GASMIG;
f) autorização para a participação da GASMIG no capital de outras

sociedades, como acionista ou quotista;
g) autorização da emissão de debêntures ou quaisquer títulos de

dívida;
h) destinação dos lucros e política de distribuição de dividendos e

juros sobre o capital próprio;
i) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de quaisquer

acordos, transações ou contratos entre a GASMIG e seus acionistas
titulares de ações com direito de voto ou com quaisquer controladoras,
controladas, coligadas ou empresas sob o controle comum das
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acionistas;

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

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

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

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

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

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

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

III - o direito recíproco da CEMIG e da empresa do Sistema
PETROBRAS de venderem conjuntamente a terceiros as
participações acionárias que detiverem no capital social da GASMIG,
na hipótese de o direito de preferência a que se refere o inciso II deste
artigo não ser exercido por um dos acionistas pelo mesmo preço e nas
condições constantes no aviso de alienação;

IV - a obrigatoriedade de adesão de terceiros adquirentes de ações
da GASMIG ao acordo de acionistas, até mesmo no caso de
alienação do controle da GASMIG pela CEMIG.

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



702
Art. 60 - Será incluída no acordo de acionistas cláusula de

vedação à CEMIG e à empresa do Sistema PETROBRAS de vender
as participações acionárias que detiverem na GASMIG pelo prazo de
sete anos contados da data da assinatura do acordo de acionistas,
sob pena de extinção dos direitos previstos no acordo.

Parágrafo único - O acordo de acionistas preverá a exclusão da
vedação a que se referé o "caput" deste artigo na hipótese de ocorrer
o incremento de 3.500.000 m 3/dia (três milhões e quinhentos mil
metros cúbicos por dia) na capacidade de transporte e distribuição de
gás no Estado em relação à capacidade existente na data da
assinatura do acordo.

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

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

II - privatização da PETROBRAS ou de qualquer de suas empresas
subsidiárias ou controladas que seja titular de ações do capital social
da GASMIG, antes de decorridos sete anos da data da assinatura do
acordo de acionistas, salvo se ocorrer o incremento na capacidade de
transporte e distribuição de gás a que se refere o parágrafo único do
art. 6°.

Art. 80 - Ficam a CEMIG e a GASMIG autorizadas a pactuar
convenção de arbitragem com a empresa do Sistema PETROBRAS
para solucionar disputas decorrentes dos acordos e dos contratos
celebrados para implementar a associação de que trata o art. 1° desta
lei.

§ 1 0 - Ficam vedadas as decisões arbitrais com fundamento na
eqüidade ou com base nos usos e costumes.

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

Art. 9 0 - A GASMIG poderá outorgar à PETROBRAS o direito de
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comprado pela GASMIG, em

i n° 11.021, de 11 de janeiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando-lhe
acrescentados os seguintes § 30 e 40:

"Art. 1 0 - A Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -,
constituída por deliberação da assembléia geral de acionistas
realizada em 15 de julho de 1986, é uma sociedade anônima sob
controle indireto do Estado que tem por objeto a aquisição, o
armazenamento, o transporte, a transmissão, a distribuição e a
comercialização de gás combustível ou de subprodutos e derivados.

§ 3° - A GASMIG, sem prejuízo das atividades previstas no "caput",
poderá adquirir, fabricar e montar equipamentos e componentes, com
o objetivo de atender às demandas dos usuários, bem como executar
serviços de instalação e assistência técnica.

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

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.855/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela
autoriza a participação de empresa do Sistema PETROBRAS no
capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -
altera a Lei n° 11.021, de 11/1/93, e dá outras providências.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.

preferência na venda do gás natural
igualdade de condições com terceiros,

Art. 10 - O "caput" do art. 1° da Le
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva autorizar a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - a alienar parte das ações que
detém na Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG - a
quaisquer empresas do Sistema PETROBRAS. Como condição para
que o negócio seja efetuado, deverá a CEMIG conservar o controle
acionário da GASMIG

A GASMIG é uma 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. Como empresa controlada da CEMIG, é a
concessionária de distribuição de gás canalizado do Estado e conta,
atualmente, com 240km de rede de distribuição, que atendem a 249
clientes, com um volume de 1.900.000M3 por dia de gás natural 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.

No entanto, como informa o Governador do Estado na Mensagem n°
271/2004, que acompanha o projeto, Minas Gerais possui apenas um
gasoduto de suprimento de gás, cuja capacidade, de 3.500.000m 3 por
dia, está praticamente esgotada. Para se ter uma idéia da gravidade
do problema, o volume atualmente contratado pelos clientes da
GASMIG já chega a 3.000.000m 3 por dia de gás. Estudos realizados
em conjunto pela CEMIG e PETROBRAS identificaram a necessidade
de a GASMIG elevar o seu volume diário de fornecimento de gás
natural para 4.500.000m 3 por di
11.100.000m 3 por dia em 2023.
Governador do Estado, serão neces
ordem de US$475.000.000,00.

Considerando essa demanda, o Governo do Estado incluiu no
programa de projetos estruturadores do Programa Gestão Estratégica
dos Recursos e Ações do Estado, constante do Plano Plurianual de.
Ação Governamental 2004-2007 - PPAG -, a previsão de ampliação
da oferta de gás natural. De acordo com o Projeto de Lei n°
1 .893/2004, em tramitação nesta Casa, que trata da revisão das
metas do PPAG, em 2005 devem ser destinados R$118.909.203,00
para a construção de 224km de gasoduto, visando atender o mercado

a ao final de 2006, atingindo
Para isso, conforme afirma o
sários investimentos vultosos, da

MOS
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situado nas regiões Sul, Triângulo e Vale do Aço. Para o biênio
2006/2007, a meta é construir 350km, com investimentos da ordem de
R$192.700.000,00.

A venda de parte da GASMIG para a GASPETRO permitirá o aporte
de capital necessário para atender a essa expansão. De acordo com
informações da CEMIG, a associação proposta no projeto prevê a
alienação de 40% do capital social da GASMIG por
R$144.000.000,00. Estabelece também o compromisso da
PETROBRAS de construir os gasodutos de transporte e o
compromisso da GASPETRO de aportar, juntamente com a CEMIG,
recursos necessários para a construção dos gasodutos de distribuição
de gás. Prevê, também, o atendimento aos novos mercados da
GASMIG, garantindo, assim, a competitividade da indústria mineira.
Em contrapartida aos compromissos da PETROBRAS, a "nova
GASMIG" terá uma administração compartilhada entre CEMIG e a
GASPETRO.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, além de apresentar ajustes de redação, elimina o art. 7 0 do
projeto original, por não trazer novidade.

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

1.855/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.861/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa a Mensagem n°
273/2004, contendo o projeto de lei em exame, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Bom Sucesso.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 11/9/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

rs
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Fundamentação

A proposição em análise trata da transferência de patrimônio do
Estado para município, constituído de um terreno com área de
360,00m2, situado na praça principal do Distrito de Machados, no
Município de Bom Sucesso. Registrado sob o n° R - 1-2.289, a lis. 161
do Livro 2-G de Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bom Sucesso, o imóvel destina-se à construção de um
centro de saúde municipal.

Cumpre esclarecer que esta autorização legislativa, é instrumento
de controle sobre os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por
este parlamento e vem atender aos preceitos constitucionais e
administrativos que versam sobre a matéria.

Na espécie, citamos o art. 18 da Constituição Estadual e o art. 17 da
Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública.

Um dos requisitos exigido por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, no esforço do Executivo local em construir, no
referido imóvel, um centro de saúde, atendendo, assim, à demanda
crescente da coletividade por serviços nessa área.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, pois, se no prazo de cinco anos não lhe for dada a
destinação prevista ou for descumprida a causa de finalidade,
ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Por fim, apresentamos a Emenda n° 1 com a finalidade de retificar
os dados cadastrais do imóvel, atendendo à sugestão contida na Nota
Técnica n° 53/2004 do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.861/2004 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se no "caput" do art. 1 0 a expressão "R - 10 2.289" por "R -

1-2.289".
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Gustavo
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Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O jO TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.866/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Mau ri Torres, na condição de Governador em exercício,
fez remeter a esta Casa, por intermédio da Mensagem n° 278/2004,
para ser submetido a exame e deliberação, o projeto de lei em tela,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a reverter a
particulares o imóvel que especifica, situado no Município de
Carangola.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
ais. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel em referência, que se pretende fazer reverter ao

patrimônio de Jacy Belan e sua mulher, está situado na localidade
denominada Cabeceira do Maranhão ou Residência, no Distrito de
Alvorada, Município de Carangola e possui área de 2.000m2.

De acordo com esclarecimentos do autor da proposição, o bem foi
incorporado ao patrimônio do Estado em 1967, por doação daquelas
pessoas, para que ali fosse instalada uma escola estadual. O Estado
deu cumprimento a tal destinação, até que, em 1998, ocorreu a
municipalização do ensino público e a conseqüente transferência da
sede do educandário. Ocioso o imóvel e não havendo planos para o
seu aproveitamento por parte da Secretaria de Estado de Educação, à
qual está vinculado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
manifesta-se favoravelmente à pretendida reversão.

A proposição em análise atende ao disposto no ai. 18 da
Constituição do Estado e no ai. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que subordinam a alienação de bens da administração pública à
prévia autorização legislativa.

Uma vez que a transferência de domínio se fará na modalidade de
reversão, não se pode impor quaisquer condições aos antigos
proprietários, pelo que, acertadamente, a proposição não contém
cláusula de destinação nem previsão de retorno do bem ao Estado.

Conclusão
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Em face do exposto,	concluímos	pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.866/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.868/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Na qualidade de Governador em exercício, o Deputado Mauri Torres
fez remeter a esta Casa, por intermédio da Mensagem n° 280/2004,
para ser submetido a exame e deliberação, o projeto de lei em tela,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter a
particular o imóvel que especifica, situado no Município de Carangola.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição é constituído de terreno

edificado, com área de 2.000m 2, situado na localidade denominada
Aterro Grande, no Município de Carangola.

Conforme esclarece o autor da matéria, o imóvel, abjeto da
proposição, foi doado, em 1967, ao Estado por Maria Faria Leite e seu
marido Antônio Ribeiro Leite - este já falecido -, para instalação de
uma escola estadual. O Estado deu cumprimento a tal destinação e a
unidade escolar funcionou até 1998, encontrando-se atualmente a
respectiva edificação ociosa e abandonada. Considerando-se a falta
de demanda escolar no local e a inexistência de qualquer finalidade
que justifique a utilização do imóvel, a Secretaria de Educação, à qual
está o referido imóvel vinculado, manifesta-se favoravelmente à sua
reversão aos antigos proprietários.

A proposição em análise atende ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que subordinam a alienação de bens da administração pública à
prévia autorização legislativa.

Visto que a transferência de domínio se fará na modalidade de
reversão, o Estado não pode impor quaisquer condições à donatária
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Maria Faria Leite pelo que, acertadamente, a proposição não
contém cláusula de destinação nem de reversão do bem ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.868/2004.
Sala das Coniissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.869/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Mau ri Torres, na condição de Governador em exercício,
fez remeter a esta Casa, por intermédio da Mensagem n° 281/2004, a
proposição em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de lpuiúna o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em comento de obter a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir a titularidade de imóvel
de propriedade do Estado ao patrimônio do Município de lpuiúna,
constituído de terreno urbano com área de 420m2.

Cabe esclarecer que, de acordo com o autor da proposição, tal
terreno foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1980, por doação
do Município de lpuiúna, para que nele fosse construído um posto de
saúde, obra que não foi executada, o que resultou na sua ociosidade.
Assim, o Prefeito Municipal de lpuiúna intenta reavê-lo, aproveitando-o
de acordo com as necessidades locais. Em função disso, a Secretaria
de Estado de Saúde, à qual está afeto o imóvel, manifesta-se
favoravelmente à sua devolução, uma vez que não mais tem planos
para sua utilização.

A matéria está sujeita à regra emanada do ai. 18 da Constituição do
Estado e do ai. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que subordinam
a alienação de bens da administração pública à prévia autorização
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legislativa e à existência de interesse publico devidamente
justificado.

O atendimento ao interesse público evidencia-se no parágrafo único
do art. 1° da proposição em análise, que destina o imóvel à instalação
de órgãos públicos municipais. Além disso, o art. 20 impõe a reversão
do bem ao domínio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada tal destinação ou tiver sido desvirtuada a finalidade
proposta.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.869/2004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonidio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.877/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na condição de Governador em exercício,
fez remeter a esta Casa, por intermédio da Mensagem n° 282/2004,
para ser submetido a exame e deliberação, o projeto de lei em tela,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Sabinópolis o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 17/9/2004 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição é constituído por um terreno

edificado, com área de 10.000m2, situado no Povoado do Torra, no
Município de Sabinópolis.

De acordo com esclarecimentos do autor da proposição, o bem foi
incorporado ao patrimônio do Estado por doação desse município,
para que ali fosse construída uma escola rural. A utilização do terreno
pela escola se fez de forma parcial, sendo a área remanescente
ocupada ilegalmente por terceiros, com a intensificação do processo
de urbanização. Atualmente, o estabelecimento escolar não mais ali
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funciona, e a Secretaria de Educação, à qual o imóvel está afeto,
não tem interesse na sua utilização.

A proposição em análise atende ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que subordinam a alienação de bens da administração pública à
prévia autorização legislativa e à existência de interesse público
devidamente justificado:

O atendimento ao interesse público evidencia-se no parágrafo único
do art. 1° da proposição, que destina o imóvel à regularização de
ocupação, urbanização, reorganização da área e à implantação de
redes de água e esgoto. Além disso, o art. 2 0 determina que o bem
reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura de escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada tal destinação ou for desvirtuada a finalidade proposta.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.87712004.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.537/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.53712004
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG.

A proposição foi aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado por esta Comissão.

Agora, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos dos arts.
102, VII, e 189 do Regimento Interno, a matéria retorna a este órgão
colegiado.

Em observância ao § 1° do art. 189 do Diploma Regimental, a
redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
A autorização legislativa de que trata a proposição em análise é

exigência para a transferência de domínio do patrimônio público,
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segundo prevê o art. 18 da Constituição do Estado, o art. 17, 1, da
Lei Federal n° 8.666, de 1993, e o § 20 do art. 105 da Lei Federal n°
4.320, de 1964.

Cumpre esclarecer que o aludido Substitutivo n° 1 autoriza o Poder
Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais - CODEMIG - o imóvel de que trata a proposição original
- com 528.000,00m2 - e terreno com área total aproximada de
13.435.235,00m2, ambos localizados no Município de Ribeirão das
Neves.

A finalidade da alteração proposta é a subscrição e integralização de
aumento do capital social da CODEMIG pelo seu acionista majoritário,
o Estado de Minas Gerais, mediante a emissão de novas ações
ordinárias nominativas, correspondente ao valor da avaliação dos
referidos imóveis, a ser realizada na forma da lei.

Considerando-se que a empresa em tela tem como finalidade
viabilizar ações do Governo na busca do desenvolvimento econômico
e social do Estado, encontra-se preservado o interesse público a que
deve estar subordinada a alienação de imóveis públicos.

Ademais, a proposição estabelece que os terrenos, após a
alienação, serão utilizados para a instalação do Distrito Industrial,
Comercial e de Serviços para o Desenvolvimento de Ribeirão das
Neves.

Assim sendo, a matéria em tela satisfaz os preceitos legais que
versam sobre a alienação de bens estatais.

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

1.537/2004 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Chico Simões -

Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.537/2004

Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica à
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar à Companhia de
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Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG - os
seguintes imóveis:

- um, constituído pela área total aproximada de 13.435.235,00m2
(treze milhões quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e
cinco metros quadrados), situado no Município de Ribeirão das Neves,
conforme memorial descritivo constante no Anexo único desta lei;

II - outro, constituídá pela área de 528.000,00m 2 (quinhentos e vinte
e oito mil metros quadrados), situado no lugar denominado "Freitais",
no Município de Ribeirão das Neves, registrado sob o n° R - 02 -
10.230, Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ribeirão das Neves.

§ l O - A alienação de que trata este artigo se destina à subscrição e
integralização de aumento do capital social da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG - pelo seu
acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais, mediante a emissão
de novas ações ordinárias nominativas, correspondente ao valor da
avaliação dos referidos imóveis, a ser realizada na forma da lei.

§ 2° - Após a alienação prevista nesta lei, os terrenos serão
destinados a instalação do Distrito Industrial, Comercial e de Serviços
para o Desenvolvimento de Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único da Lei n
o

, de de de 2004
A) Área 1, com aproximadamente 7.023.000,00M 2 (sete milhões e

vinte e três mil metros quadrados), e perímetro de 12.035,00 m (doze
mil e trinta e cinco metros) , a saber:

Partindo do ponto inicial P1 com azimute de 00 000'OO" em relação
ao Norte seguindo com azimute de 317 000'00" e a distância de
340,00m (trezentos e quarenta metros) confrontando com herdeiros
de Henrique Sapori tem-se o ponto P2, daí segue com azimute de
268 000'OO" e a distância de 480,00m (quatrocentos e oitenta metros)
confrontando com herdeiros de Henrique Sapori tem-se o ponto P3,,
daí segue com azimute de 296 0 15'OO" e a distância de 620,00m
(seiscentos e vinte metros) confrontando com herdeiros de Henrique
Sapori tem-se o ponto P4, daí segue com azimute de 304°1 500" e a
distância de 720,00m (setecentos e vinte metros) confrontando com
herdeiros de Henrique Sapori tem-se o ponto P5, daí segue com
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azimute de 337°1 500' e a distância de 180,00m (cento e oitenta
metros) confrontando com o terreno de Antônio Carlos Filho tem-se o
ponto P6, daí segue com azimute de 32045'OO" e a distância de
300,00m (trezentos metros) confrontando com o terreno de Antônio
Carlos Filho tem-se o ponto P7, daí segue com azimute de 15015'OO"
e a distância de 230,00m (duzentos e trinta metros) confrontando com
o terreno de Antônio Cárlos Filho tem-se o ponto P8, daí segue com
azimute de 36 030'OO" e a distância de 170,00m (cento e setenta
metros) confrontando com o terreno de Antônio Carlos Filho tem-se o
ponto P9, daí segue com azimute de 60030'OO" e a distância de
90,00m (noventa metros) confrontando com o terreno de Antônio
Carlos Filho tem-se o ponto PiO, daí segue com azimute de
358°30'00" e a distância de 130,00m (cento e trinta metros)
confrontando com o terreno de Antônio Carlos Filho tem-se o ponto
P11, dai segue com azimute de 206 030'OO" e a distância de 165,00m
(cento e sessenta e cinco metros) confrontando com o terreno de
Antônio Carlos Filho tem-se o ponto P12, daí segue com azimute de
246°00'OO" e a distância de 70,00m (setenta metros) confrontando
com o terreno de José Paulo de Morais tem-se o ponto P13, daí segue
com azimute de 276000'OO" e a distância de 500,00m (quinhentos
metros) confrontando com o terreno de José Paulo de Morais tem-se o
ponto P14, dai segue com azimute de 330 0 15'OO" e a distância de
170,00m (cento e setenta metros) confrontando com o terreno de
Gerundino da Costa Correa tem-se o ponto P15, daí segue com
azimute de 316°30'OO" e a distância de 800,00m (oitocentos metros)
confrontando com o terreno de Gerundino da Costa Correa tem-se o
ponto P16, daí segue com azimute de 334 000'OO" e a distância de
210,00m (duzentos e dez metros) confrontando com o terreno de
Gerundino da Costa Correa tem-se o ponto P17, daí segue com
azimute de 314030'OO" e a distância de 970,00m (novecentos e
setenta metros) confrontando com a fazenda do Quilombo (Antônio
Cerqueira) tem-se o ponto P18, daí segue com azimute de 288°30'00"
e a distância de 340,00m (trezentos e quarenta metros) confrontando
com fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira) tem-se o ponto P19,
daí segue com azimute de 74 030'OO" e a distância de 540,00m
(quinhentos e quarenta metros) confrontando com fazenda do
Quilombo (Antônio Cerqueira) tem-se o ponto P20, daí segue com
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azimute de 350030OO e a distância de 11 0,00m (cento e dez
metros) confrontando com fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira)
tem-se o ponto P21, dai segue com azimute de 61 030'OO" e a
distância de 620,00m (seiscentos e vinte metros) confrontando com
fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira) tem-se o ponto P22, daí
segue com azimute de 76030'OO" e a distância de 380,00m (trezentos
e oitenta metros) confrontando com fazenda do Quilombo (Antônio
Cerqueira) tem-se o ponto P23, daí segue com azimute de 50 03000 e
a distância de 380,00m (trezentos e oitenta metros) confrontando com
fazenda do Quilombo (Antônio Cerqueira) tem-se o ponto P24, daí
segue com azimute de 95 030'00" e a distância de 230,00m (duzentos
e trinta metros) confrontando com fazenda do Quilombo (Antônio
Cerqueira) tem-se o ponto P25, daí segue com azimute de 47 0 30'OO" e
a distância de 220,00m (duzentos e vinte metros) confrontando com o
terreno de Stael Cerqueira tem-se o ponto P26, daí segue com
azimute de 349 030'OO" e a distância de 90,00m (noventa metros)
confrontando com o terreno de Stael Cerqueira tem-se o ponto P27,
daí segue com azimute de 34 030'OO" e a distância de 120,00m (cento
e vinte metros) confrontando com o terreno de Stael Cerqueira tem-se
o ponto P28, dai segue com azimute de 840 15'OO" e a distância de
560,00m (quinhentos e sessenta metros) confrontando com o terreno
de Stael Cerqueira tem-se o ponto P29, daí segue com azimute de
1190 15'QO" e a distância de 130,00m (cento e trinta metros)
confrontando com o terreno de Diva Cerqueira tem-se o ponto P30,
daí segue com azimute de 139 0 15'OO" e a distância de 120,00m (cento
e vinte metros) confrontando com o terreno de Diva Cerqueira tem-se
o ponto P31, daí segue com azimute de 1 64°30'OO" e a distância de
370,00m (trezentos e setenta metros) confrontando com o terreno de
Diva Cerqueira tem-se o ponto P32, daí segue com azimute de
53030'00" e a distância de 210,00m (duzentos e dez metros)
confrontando com o terreno de Diva Cerqueira tem-se o ponto P33,
daí segue com azimute de 109030'OO" e a distância de 100,00m (cem
metros) confrontando com o terreno de Diva Cerqueira tem-se o ponto
P34, daí segue com azimute de 21 030'00" e a distância de 200,00m
(duzentos metros) confrontando com o terreno de Diva Cerqueira tem-
se o ponto P35, daí segue com azimute de 95 045'OO" e a distância de
470,00m (quatrocentos e setenta metros) confrontando com o terreno
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de José Geraldo de Souza tem-se o ponto P36, daí segue com
azimute de 183045'OO" e a distância de 800,00m (oitocentos metros)
confrontando com a área do Estado de Minas Gerais tem-se o ponto
inicial, P1 de origem desta descrição.

B) Área II, com aproximadamente 4.902.100,00M 2 (quatro milhões
novecentos e dois mil e cem metros quadrados); e perímetro de
13.385,00m (treze mil trezentos e oitenta e cinco metros) , a saber:

Partindo do ponto inicial P1 com azimute de 00000'OO" em relação ao
Norte, seguindo com azimute de 238 0 15'OO" e a distância de 900,00 m
(novecentos metros) confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (área institucional) tem-se o ponto P2, daí segue com azimute
de 31295'OO" e a distância de 400,00m (quatrocentos metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (área institucional)
tem-se o ponto P3, daí segue com azimute de 227 030'OO" e a distância
de 1.170,00m (mil cento e setenta metros) confrontando com do
Estado de Minas Gerais (área institucional) tem-se o ponto P4, daí
segue com azimute de 184°00'00" e a distância de 220,00m (duzentos
e vinte metros) confrontando com terreno de Milton Guimarães tem-se
o ponto P5, daí segue com azimute de 224000'00" e a distância de
250,00m (duzentos e cinqüenta metros) confrontando com terreno de
Milton Guimarães tem-se o ponto P6, daí segue com azimute de
194°00'00" e a distância de 100,00m (cem metros) confrontando com
terreno de Milton Guimarães tem-se o ponto P7, daí segue com
azimute de 158000'00" e a distância de 270,00m (duzentos e setenta
metros) confrontando com terreno de Milton Guimarães tem-se o
ponto P8, daí segue com azimute de 133000'00" e a distância de
70,00m (setenta metros) confrontando com terreno de Milton
Guimarães tem-sa o ponto P9, daí segue com azimute de 96°15'00" e
a distância de 130,00m (cento e trinta metros) confrontando com
terreno de Milton Guimarães tem-se o ponto Pio, daí segue com
azimute de 146015'OO" e a distância de 60,00m (sessenta metros)
confrontando com terreno de Milton Guimarães tem-se o ponto P11,
daí segue com azimute de 219 015'OO" e a distância de 40,00m
(quarenta metros) confrontando com Bairro Cidade Neviana tem-se o
ponto P12, daí segue com azimute de 289 000'00" e a distância de
150,00 (cento e cinqüenta metros) confrontando com Bairro Cidade
Neviana tem-se o ponto P13, daí segue com azimute de 267°00'00" e
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a distância de 70,00m (setenta metros) confrontando com Bairro
Cidade Neviana tem-se o ponto P14, daí segue com azimute de
31 4°00'OO" e a distância de 100,00m (cem metros) confrontando com
área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P15, daí
segue com azimute de 346°00'00" e a distância de 250,00m (duzentos
e cinqüenta metros) confrontando com área do Estado de Minas
Gerais (COHAB) tem-se o ponto P16, daí segue com azimute de
336000'OO" e a. distância de 210,00m (duzentos e dez metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o
ponto P17, daí segue com azimute de 17000'00" e a distância de
290,00m (duzentos e noventa metros) confrontando com área do
Estado de Minas Gerais tem-se o ponto P16, daí segue com azimute
de 35000000fl e a distância de 240,00m (duzentos e quarenta metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o
ponto P17, daí segue com azimute de 239 000'00" e a distância de
255,00m (duzentos e cinqüenta e cinco metros) confrontando com
área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P18, daí
segue com azimute de 186°00'00" e a distância de 180,00m (cento e
oitenta metros) confrontando com área do Estado de Minas Gerais
(COHAB) tem-se o ponto P19, daí segue com azimute de 227 030'OO" e
a distância de 90,00m (noventa metros) confrontando com área do
Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P20, daí segue com
azimute de 314 030'OO" e a distância de 410,00m (quatrocentos e dez
metros) confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB)
tem-se o ponto P21, daí segue com azimute de 41 O3000 e a distância
de 200,00m (duzentos metros) confrontando com área do Estado de
Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P22, daí segue com azimute
de 21 015'OO" e a distância de 130,00m (cento e trinta metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o
ponto P23, dai segue com azimute de 1 12°45'OO" e a distância de
140,00m (cento e quarenta metros) confrontando com área do Estado
de Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P24, daí segue com
azimute de 134 045'OO" e a distância de 145,00m (cento e quarenta e
cinco metros) confrontando com área do Estado de Minas Gerais
(COHAB) tem-se o ponto P25, daí segue com azimute de 156 045'OO" e
a distância de 145,00m (cento e quarenta e cinco metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o
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ponto P26, dai segue com azimute de 1780 15'OO" e a distância de
140,00m (cento e quarenta metros) confrontando com área do Estado
de Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P27, daí segue com
azimute de 205000'00" e a distância de 100,00m (cem metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o
ponto P28, daí segue com azimute de 7001500 e a distância de
220,00m (duzentos e vinte metros) confrontando com área do Estado
de Minas Gerais (COHAB) tem-se o ponto P29, daí segue com
azimute de 58015'00" e a distância de 260,00m (duzentos e sessenta
metros) confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB)
tem-se o ponto P30, daí segue com azimute de 122 000'0O" e a
distância de 280,00m (duzentos e oitenta metros) confrontando com
área do estado de Minas Gerais (COHAB), tem-se o ponto P31, daí
segue com azimute de 27 030'0O" e a distância de 420,00m
(quatrocentos e vinte metros) confrontando com área do Estado de
Minas Gerais (COHAB), tem-se o ponto P32, daí segue com azimute
de 308000'00" e a distância de 350,00m (trezentos e cinqüenta
metros) confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB)
tem-se o ponto P33, daí segue com azimute de 58°30'0O" e a distância
de 500,00m (quinhentos metros) confrontando com o condomínio Vale
do Ouro tem-se o ponto P34, daisegue com azimute de 1.54°00'0O" e
a distância de 470,00m (quatrocentos e setenta metros) confrontando
com córrego da água fria tem-se o ponto P35, daí segue com azimute
de 11 6°00'OO" e a distância de 800,00m (oitocentos metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (COHAB) tem-se o
ponto P36, daí segue com azimute de 216 000'OO" e a distância de
680,00m (seiscentos e oitenta metros) confrontando com terreno de
José Geraldo de Souza tem-se o ponto P37, daí segue com azimute
de 226000'00" e a distância de 210,00m (duzentos e dez metros)
confrontando com terreno de José Geraldo de Souza tem-se o ponto
P38, daí segue com azimute de 212000'0O" e a distância de 80,00m
(oitenta metros) confrontando com terreno de José Geraldo de Souza
tem-se o ponto P39, dai segue com azimute de 171 000'0O" e a
distância de 630,00m (seiscentos e trinta metros) confrontando com
terreno de Antônio Miguel Cerqueira tem-se o ponto P40, daí segue
com azimute de 55 000'0O" e a distância de 690,00m (seiscentos e
noventa metros) confrontando com terreno de Antônio Miguel
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Cerqueira tem-se o ponto P41, daí segue c m azimute de
129000'00" e a distância de 940,00m (novecentos e quarenta metros)
confrontando com o Bairro Rosaneves tem-se	ponto P1 origem
desta descrição.

C) Área III, com aproximadamente 1.510.135,00m2 (um milhão
quinhentos e dez mil cento e. trinta e cinco metros quadrados), e
perímetro de 5.11 0,00m (cinco mil cento e dez metros), a saber:

Partindo do ponto inicial P1 com azimute de 00 000'00" em relação ao
Norte, seguindo com azimute de 231 015'OO" e a distância de 520,00m
(quinhentos e vinte metros) confrontando com área da Copasa (ETE)
tem-se o ponto P2, daí segue com azimute de 97015'OO" e a distância
de 100,00m (cem metros) confrontando com área da Câmara
Municipal tem-se o ponto P3, daí segue com azimute de 20795'DO" e
a distância de 60,00m (sessenta metros) confrontando com a Rua
Angelo Piazza tem-se o ponto P4, daí segue com azimute de
147015'OO" e a distância de 45,00m (quarenta e cinco metros)
confrontando com Rua Angelo Piazza tem-se o ponto P5, daí segue
com azimute de 208005'OO" e a distância de 40,00m (quarenta metros)
confrontando com Rua José Maria Alkimim tem-se o ponto P6, dai
segue com azimute de 287°05'OO" e a distância de 100,00m (cem
metros) confrontando com área da Polícia Militar (batalhão) tem-se o
ponto P7, daí segue com azimute de 216°55'OO" e a distância de
455,00m (quatrocentos e cinqüenta e cinco metros) confrontando com
área da Polícia Militar (batalhão) tem-se o ponto P8, daí segue com
azimute de 240010'OD" e a distância de 480,00m (quatrocentos e
oitenta metros) confrontando com terreno de Milton Guimarães tem-se
o ponto P9, daí segue com azimute de 201 °1 500" e a distância de
230,00m (duzentos e trinta metros) . confrontando com terreno de
Milton Guimarães tem-se o ponto P10, daí segue com azimute de
172030'DO" e a distância de 200,00m (duzentos metros) confrontando
com terreno de Milton Guimarães tem-se o ponto P11, daí segue com
azimute de 217 000'00" e a distância de 210,00m (duzentos e. dez
metros) confrontando com terreno de Milton Guimarães, tem-se o
ponto P12, daí segue com azimute de 253 000'00" e a distância de
300,00m (trezentos metros) confrontando com terreno de Milton
Guimarães tem-se o ponto P13, daí segue com azimute de 2 045'DD" e
a distância de 1.170,00m (mil cento e setenta metros) confrontando
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com área do Estado de Minas Gerais (área industrial) tem-se o
ponto P14, daí segue com azimute de 88045'00" e a distância de
400,00m (quatrocentos metros) confrontando com área do Estado de
Minas Gerais (área industrial) tem-se o ponto P15, daí segue com
azimute de 12°30'00" e a distância de 900,00m (novecentos metros)
confrontando com área do Estado de Minas Gerais (área industrial)
tem-se o ponto inicial P1 origem desta descrição.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/10/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Chico Simões, notificando o falecimento do Sr. Cesário

Coelho Perpétuo, ocorrido em 7/10/2004, em Timóteo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Chico Simões, notificando o falecimento da Sra.
Marina Vieira da Silva, ocorrido em 16/10/2004, em Peçanha. (-
Ciente. Of ice-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 84 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 21/10/2004

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ? Fase

(Expediente): Ata - 2B Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.916/2004 - Requerimentos n os 3.361
a 3.374/2004 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e
da Deputada Jô Moraes - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Transporte, de Direitos
Humanos e de Saúde - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Jô Moraes;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Direitos Humanos; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 639/2003; apresentação
do Substitutivo n° 2; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com o substitutivo à Comissão de Política Agropecuária -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.510/2004; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Questões de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
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Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio Kangussu -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau
- Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14h15min, a

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

1  Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sidinho do Ferrotaco, 2 0-Secretário "ad hoc", procede

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

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

Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N°1.916/2004
Estabelece política pública de prevenção e combate à surdez na

infância e em recém-nascido, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei institui a Política Estadual de Prevenção e Combate

à Surdez na infância e em recém-nascidos, no âmbito do Estado de
Minas Gerais, a qual prevê:

.1 - disponibilização de informação à população sobre os sintomas
indicativos da ocorrência da doença;

II - avaliação médica preventiva e precoce;
III - avaliação de todo recém-nascido antes da alta médica

hospitalar;
IV - exames periódicos;
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V - intervenção precoce;
VI - tratamento;
VII - orientação a pais e professores;
VIII - acompanhamento audiológico para os casos indicados de

perdas progressivas de audição;
IX - profissionais multidisciplinares, incluindo médicos

otorrinolaringologistas •e pediatras, fonoaudiólogos, psicólogos,
enfermeiros e assistentes sociais;

X - coordenadores com experiência na área de audiologia infantil;
Xl - professor de surdos;
XII - fornecimento de próteses auditivas necessárias à reabilitação

de criança surda ou portadora de deficiência auditiva.
Art. 20 - A prevenção e o combate à surdez em crianças de até 6

meses será universal e realizada por todas as maternidades públicas
e estabelecimentos hospitalares congêneres do Estado,
gratuitamente, por meio de procedimentos que utilizem a técnica das
emissões otoacústicas.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá, por meio de convênios,
incentivar a rede pública hospitalar a optar pelo procedimento de
análise do DNA com técnica desenvolvida pela Universidade Estadual
de Campinas - UNICAMP -, para cumprimento do disposto no caput
deste artigo.

Nt 3° - A inobservância ao disposto no artigo anterior acarretará à
maternidade ou ao estabelecimento hospitalar infrator as seguintes
penalidades:

- na primeira infração constatada: advertência;
II - na reincidência: multa no valor de 30 (JFIRs, equivalente a cada

exame não realizado;
III - persistindo a infração: será descredenciado o serviço de saúde,

sem prejuízo da cominação anterior.
Nt 40 - Identificada a perda auditiva, em todo ou parte, o processo

de confirmação diagnóstica de surdez será realizado por uma equipe
multidisciplinar, que encaminhará o paciente para os procedimentos
necessários à sua condição.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com
entidades públicas e particulares a fim de dar cumprimento ao
estabelecido por esta lei.
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Parágrafo único - Deverá ser incentivada a pesquisa na área de

prevenção dos distúrbios da audição na infância, junto às agências de
fomento ao ensino de pós-graduação e pesquisa.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Jô Moraes
Justificação: A audição é fundamental para a aquisição e o

desenvolvimento da fala e da linguagem. Estudos recentes
comprovam que a detecção de alterações auditivas e a intervenção
iniciada até os 6 meses de idade garantem à criança o
desenvolvimento da compreensão e da expressão da linguagem, bem
como o seu desenvolvimento social. A realização da triagem auditiva
neonatal de rotina é a única estratégia capaz de detectar
precocemente perdas auditivas que irão interferir na qualidade de vida
do indivíduo.

Nota-se que a matéria versa sobre saúde, que é tema de iniciativa
concorrente entre os três níveis de Governo, conferindo-se assim ao
Estado de Minas Gerais competência legislativa para disciplinar o
assunto. Por estar elencada na Constituição Federal como um direito
básico e universal conferido a todo cidadão, e não sendo matéria
privativa do Chefe do Executivo, é que se justifica essa discussão
sobre saúde, especificamente sobre audição.

Este projeto tem o intuito de atrair para referido exame atenção
especial do Poder Público. No Brasil, a identificação e o diagnóstico
das perdas auditivas ainda é feito tardiamente, por volta dos 4 anos de
idade.

E preciso que as maternidades se obriguem à realização desse
exame, que se faz tão importante para o desenvolvimento do indivíduo
e mostra-se ideal para aplicação no sistema de saúde, já que é
reconhecido pelo baixo custo e pela simplicidade de aplicação.

A fim de complementar a justificativa com estatísticas importantes,
segue texto extraído da justificativa de projeto de lei semelhante ao
nosso, apresentado pelo Deputado Estadual José Dilson, na
Assembléia Legislativa de São Paulo:
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"É importante salientar que o Comitê Americano recomendou a

Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), que é objeto deste
projeto, e sugeriu também a substituição da nomenclatura "fatores de
risco" por "indicadores de risco" de surdez. Utilizando-se apenas os
indicadores de risco, a triagem é capaz de identificar apenas 50% dos
casos de surdez.

O programa TANU tem como objetivo avaliar todos os recém-
nascidos (RN). Atualmente, são duas as técnicas recomendadas:

O PAETE e o EOAE, que são métodos eletrofisiológicos e que
demonstram boa sensibilidade para a triagem auditiva.

* EOAE é o registro da energia sonora gerada pelas células ciliadas
da cóclea (orelha interna) em resposta a sons apresentados e
gravados por um microfone miniaturizado colocado no conduto
auditivo externo da criança. Avalia-se a integridade coclear para sons
de fraca intensidade.

* PAETE é o registro das ondas eletrofisiológicas geradas em
resposta a um som apresentado e captado por eletrodos de superfície
colocados na cabeça do bebê. Avalia-se a integridade neural das vias
auditivas até o tronco cerebral. Procedimento realizado, quando
necessário, após o EOAE.

Os índices de falha podem variar de 5 a 20% quando a triagem é
realizada nas primeiras 24 horas de vida, caindo para 3% quando
realizada entre 24 e 48 horas.

Em crianças de baixo risco para deficiência auditiva, a triagem
auditiva por meio da observação de respostas comportamentais para
sons não-calibrados e a pesquisa da presença do reflexo cócleo-
palpebral, utilizada criteriosamente por examinador experiente,
possibilita a defecção da . deficiência auditiva (exame mecânico
clássico que funciona apenas para crianças de baixo risco).

A preocupação com a audição não deve cessar ao nascimento.
Qualquer criança pode desenvolver uma perda auditiva progressiva,
ou ser de risco, por alteração do processamento auditivo cerebral.

A utilização dos métodos eletrofisiológicos citados servem para
perdas leves ou unilaterais, idem a observação do comportamento da
criança.

O Comitê brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância - CBPAI -
aprovou recomendações que tratam dos problemas auditivos no
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peridodo neonatal, instituindo a prevenção para todos os recém-
nascidos.

A incidência de perda auditiva bilateral significante em neonatos
saudáveis é estimada entre 1 a 3 neonatos em cada 1.000
nascimentos, e em cerca de 2 a 4% nos provenientes de Unidades de
Terapia Intensiva.

* PREVALÊNCIA DA OCORRÊNCIA DA SURDEZ NO
NASCIMENTO.

Entre as doenças passíveis de triagem ao nascimento, a deficiência
auditiva apresenta alta prevalência:

- Fenilcetonúria - 1. 10.000
- Hipotireoidismo - 2,5.10.000
- Anemia falciforme - 2.10.000
- Surdez - 30.10.000
O fracasso em identificar as crianças com perda auditiva resulta em

diagnóstico e intervenção em idades muito tardias. No Brasil, a idade
média para diagnóstico varia em torno de 3 a 4 anos de idade,
podendo levar até 2 anos para ser concluído.

Para a recuperação auditiva, uma criança de 3 anos já é
considerada "velha" para ser tratada, ou seja, já se passou um tempo
precioso em que sua reabilitação poderia ter grandes resultados.

Tendo em vista que a audição normal é essencial para o
desenvolvimento da fala e da linguagem oral nos primeiros 6 meses
de vida, é necessário identificar as crianças com perda auditiva antes
dos 3 meses de idade e iniciar a intervenção até os 6 meses (National
Institutes of Health, 1993, Joint Committee on Infant Hearing, 1994 e
Arnerican Academy of Pediatraics - AAP, 1999).

E importante também que o diagnóstico não leve dois anos para ser
concluído, mas, sim, que seja produzido até antes dos 6 meses de
idade.

Portanto, para garantir o acesso das crianças à intervenção precoce,
o Comitê recomenda a opção de avaliá-las antes da alta da
maternidade; e, para os nascidos fora do hospital, a avaliação deverá
ser feita no máximo até 3 meses de idade.

* CUSTO/BENEFÍCIO
A experiência dos países desenvolvidos demonstra que o custo da

educação de uma criança em escola especial é três vezes maior do
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que o de uma criança em escola regular, mesmo com apoio
especializado.

e podem ser
completa do
e aparelho de
perda auditiva

perda auditiva
deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar. O trabalho deve
ser feito em conjunto com o pediatra e o serviço de aconselhamento
dos pais.

Os programas de intervenção precoce para crianças surdas e suas
famílias devem incluir suporte familiar e informação sobre a perda
auditiva, bem como os tipos de comunicação e intervenção
educacional disponíveis. O acesso a informações complementares
sobre os direitos legais, educacionais, grupos de apoio ou redes de
informação sobre recursos importantes para as crianças com
deficiência auditiva devem ser amplamente divulgados.

O sucesso da implantação de um programa de identificação da
surdez depende do compromisso e do apoio de todos os profissionais
da área da saúde e de uma comunidade informada sobre a
importância da audição no desenvolvimento global infantil.

O Comitê Brasileiro recomenda a implantação da Triagem Auditiva
Neonatal Universal (TANU).

Todas as crianças devem ser testados no nascimento ou no máximo
até os 3 meses de idade, quando nascidas fora do hospital; e, em
caso de deficiência auditiva confirmada, receber intervenção
educacional até 6 meses.

* NA ALEMANHA
Recentes notícias revelam que os médicos alemães recomendaram

a realização de exames auditivos em todos os recém-nascidos, para
prevenir graves problemas posteriores, durante o congresso atual da
Sociedade Alemã de Foniatria e Audiologia Pediátrica, celebrado em
10 de setembro de 2004, conforme divulgação de notícias "on-line"
terra, na data citada.

O Presidente da Sociedade, Erwin Loehie, disse que quanto mais
tarde a doença for diagnosticada, mais graves serão as

Dentre as estratégias de intervenção precoce q
oferecidas antes do término da avaliação
desenvolvimento global, podemos citar: a adaptação c
amplificação, apoio e informação aos pais a respeito da
e das diferentes alternativas educacionais disponíveis.

A avaliação e o atendimento de uma criança com
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conseqüências; e que quando os exames iniciais mostrarem
indícios de distúrbios auditivos em recém-nascidos, aos 3 meses de
idade, já será possível estabelecer um diagnóstico exato. 'Quanto
mais cedo se começar o tratamento para melhorar a audição, tanto
melhor', afirma o especialista."

Por todo o exposto, peço o apoio dos nobres colegas ao projeto
apresentado, e, ainda, que sugestões sejam a este incorporadas, para
o melhor aproveitamento da iniciativa.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.361/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja
destinada ao Município de Corinto uma ambulância equipada com
Unidade de Paciente Grave para atender aos Municípios de
Buenópolis, Augusto de Lima, Corinto, Santo Hipólito, Monjolos, Morro
da Garça e Lassance. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.362/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada manifestação de aplauso ao Minas Tênis Clube pelas
comemorações dos 69 anos de sua fundação, em 15/10/2004. (- À
Comissão de Educação.)

N° 3.363/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador de Justiça responsável pela
Procuradoria de Justiça Especializada em Combate ao Crime
Organizado de Minas Gerais, solicitando informações sobre denúncia
apresentada pelo Ministério Público contra três condenados por tráfico
que utilizavam telefones celulares no interior da Penitenciária Nelson
Hungria para negociação de drogas. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.364/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas a obter as
informações constantes nos pedidos em anexo, feitos pelo Sindicato
dos Detetives de Polícia do Estado de Minas Gerais. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.365/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja encaminhado ao Secretário de Planejamento e Gestão o dossiê
em anexo, intitulado "O DER-MG e o Governo", para que se manifeste
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a respeito.

N° 3.366/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam
mantidos os pontos finais das linhas de ônibus 2240A e 2240B na R.
Caetés, Centro, nesta Capital.

N° 3.367/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas a que seja
providenciada a recomposição asfáltica e a devida sinalização da
rodovia que liga os Municípios de Juiz de Fora e Viçosa.

N° 3.368/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas a que seja
providenciada a recomposição asfáltica do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte, entre a Praça São Vicente e a BR-040, no sentido
Pampulha-Contagem.

N° 3.369/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que sejam realizadas
obras de saneamento básico no Distrito de Revés do Belém, no
Município de Bom Jesus do Galho.

N° 3.370/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviada ao
Secretário de Saúde cópia de documentação em que representantes
do Sind-Saúde pedem a intermediação desta Comissão, para a
retomada da negociação entre o Governo e os servidores da
HEMOMINAS.

N° 3.371/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona, do 50 Batalhão da PMMG, pela captura do traficante de
drogas Ademar Rodrigues de Souza.

N° 3.372/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona, da ? Cia. do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas
da PMMG, pela participação na captura de cinco integrantes de uma
quadrilha que utilizava uniformes furtados da Polícia Militar para a
prática de assaltos a Bancos e roubo de cargas.

N° 3.373/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
participaram da operação que culminou com a prisão e autuação em
flagrante delito das pessoas que menciona.
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N° 3.374/2004, da Comissão de Administração Pública,

solicitando seja formulado voto de congratulações com a TV Rede
Minas pelo transcurso de seus 20 anos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e da Deputada Jô Moraes.

Comunicações
- São também encaminhâdas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Transporte, de Direitos Humanos e de
Saúde.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência

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

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

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

o
s 3.365 e 3.374/2004, da Comissão de

Administração Pública; 3.366 a 3.368/2004, da Comissão de
Transporte, 3.369 e 3.370/2004, da Comissão de Saúde, e 3.371 a
3.373/2004, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 17 a Reunião Extraordinária da
2a Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 3.249/2004, do Deputado Leonardo Moreira,

3.259/2004, do Deputado Doutor Viana, e 3.291/2004, do Deputado
Miguel Martini; de Direitos Humanos - aprovação, na 26 Reunião
Ordinária da 2' Sessão Legislativa Ordinária da 15a do
Requerimento n° 3.298/2004, do Deputado Miguel Martini; de Saúde -
aprovação, na 17 a Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 15a Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.846/2004, do
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Deputado Elmiro Nascimento; e de Transporte - aprovação, na 17a
Reunião Ordinária da 2 o Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 3.114/2004, da Comissão de

Participação Popular, 3.121, 3.246 e 3.247/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 3.123, 3.124, 3.128, 3.168 e 3.277/2004, do Deputado
Doutor Viana, 3.258/2004, do Deputado lvair Nogueira, 3.281 e
3.28212004, do Deputado Célio Moreira, 3.311/2004, do Deputado
George Hilton, 3.327/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, e 3.332 e
3.333/2004, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Jô Moraes,

solicitando a retirada de tramitação do Requerimento n° 3.348/2004. A
Presidência defere o requerimento de conformidade o inciso VIII do
art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o requerimento.

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

em que solicita seja enviado ofício à Comissão de Ética da OAB-MG,
solicitando providências para denúncia apresentada a esta Comissão
pelo Sr. Euclides Vieira Gomes contra o advogado João Batista de
Oliveira acerca do recebimento de precatório que teria direito o
denunciante. Requer ainda que esta Casa seja informada das
providências tomadas. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô

Moraes solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que os
Projetos de Lei n

o
s 639/2003 e 1.510/2004 sejam apreciados em

primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 63912003, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a defesa agropecuária, cria o
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fundo estadual que especifica e dá outras providências. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:.
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N°639/2003

Dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída no Estado, como instância intermediária do

Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, a Defesa
Sanitária Vegetal, conjunto de ações e atividades necessárias para
prevenir e evitar a introdução e a disseminação de pragas dos
vegetais, com o objetivo de assegurar e preservar a qualidade e a
sanidade das populações vegetais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei são considerados
vegetais suas partes, produtos, subprodutos e resíduos.

Art. 20 - A defesa sanitária vegetal terá por base os estudos, as
pesquisas e os. experimentos de órgãos . oficiais e. entidades de
pesquisa ou por eles referendados e será efetuada por meio de:

- programas, projetos e campanhas educativas de prevenção,
controle, combate e erradicação de pragas de vegetais;

II - edição de normas que estabeleçam procedimentos sanitários de
defesa e segurança do meio ambiente, bem como práticas culturais e
de manejo que preservem a saúde humana e o meio ambiente.

Art. 30 - Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - responsável
pela execução das ações e atividades necessárias à defesa sanitária
vegetal a serem exercidas sobre pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, que produzam, acondicionem, beneficiem,
classifiquem, armazenem, distribuam, industrializem, transportem e
comercializem vegetais.

Art. 40 - Para o atendimento dos objetivos desta lei, compete ao IMA:
- promover ações integradas com órgãos e entidades federais,

estaduais e municipais de defesa sanitária vegetal;
11 - estabelecer padrões mínimos de tolerância quanto à presença de
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pragas nas fases de produção, comercialização e industrialização
dos vegetais, suas partes, seus produtos, subprodutos e resíduos;

III - formular diretrizes técnico-normativas, de maneira a uniformizar
os procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitárias no
cumprimento das regras de defesa sanitária vegetal;

IV - despertar e estimular a participação da comunidade no exercício
da defesa sanitária vegétal.

Parágrafo único - As ações previstas no "caput" serão organizadas
em conformidade com d Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária, de que trata a Lei Federal n° 9.712, de 20 de novembro
de 1998, e articuladas, no que for atinente à saúde pública, com o
Sistema único de Saúde, delas participando ainda:

- entidades gestoras de fundos, organizados pelo setor privado,
para complementar as ações do poder público em defesa vegetal;

II - órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente
vinculadas à sanidade vegetal;

III - produtores e trabalhadores rurais, suas associações e
profissionais que lhes prestem assistência técnica.

Art. 50 - Na implementação das ações previstas nesta lei, o IMA:
- determinará medidas para detectar fontes de contaminação;

II - fixará níveis de danos para controle, combate e erradicação de
pragas;

III - notificará ocorrência de pragas;
IV - promoverá a capacitação de recursos humanos;
V - divulgará informações de interesse da vigilância sanitária;
VI - coordenará medidas para prevenção, controle e erradicação;
VII - incentivará a educação sanitária;
VIII - coordenará a vigilância epidemiológica;
IX - estabelecerá, em acordo com a instância central do Sistema

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, áreas livres e de
baixa prevalência de pragas;

X - controlará o trânsito de vegetais no âmbito do Estado;
XI - executará as ações que lhe forem delegadas pela instância

central do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
Parágrafo único - As atividades arroladas no "caput" deverão ser

organizadas de forma a garantir o cumprimento da legislação vigente
que trata da defesa sanitária vegetal, sendo executadas em conjunto
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com a União e os municípios.

Art. 60 - As amostras para análise laboratorial, estudo patológico ou
identificação de pragas serão coletadas a qualquer tempo nos locais
submetidos ao regime desta lei e analisadas em laboratório oficial.

Art. 70 - O IMA executará as seguintes medidas para efetivar a
política pública de sanidade vegetal:

- cadastro de propriedades e empresas que produzam, manipulem,
armazenem, industrializem, beneficiem, embatem, distribuam,
transportem e comercializem vegetais, suas partes, seus produtos,
subprodutos e resíduos;

II - inventário das populações vegetais de peculiar interesse do
Estado;

III - credenciamento de profissionais da área de sanidade vegetal;
IV - cadastro de laboratórios, para fins de identificação e diagnóstico

de pragas, devidamente credenciados pela instância central do
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;

V - inventário das pragas diagnosticadas no âmbito do Estado;
VI - treinamento do pessoal envolvido na fiscalização e inspeção;
VII - elaboração de normas técnicas complementares às emanadas

pela instância central do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária para fins de defesa sanitária vegetal;

VIII - campanhas de prevenção, controle, combate e erradicação de
pragas.

Art. 80 - No desempenho de suas atribuições, o IMA contará com a
colaboração das Secretarias de Estado, de suas instituições
vinculadas e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 90 - E livre o trânsito de vegetais no território do Estado de Minas
Gerais.

§ 1° - Os vegetais que tenham restrições sanitárias deverão estar
acompanhados de documentos sanitários que os identifiquem.

§ 21 - O IMA poderá proibir, restringir ou estabelecer condições
especiais para o trânsito.

Art. 10 - Ao infrator das disposições desta lei serão aplicadas as
sanções previstas pela instância central do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, de setembro de 2004.
Rogério Correia
Justificação: O substitutivo que submetemos à apreciação dos

demais pares visa a dotar o Estado de um instrumento importante na
defesa sanitária vegetal. Todos concordamos que a erradicação de
pragas e doenças que ameaçam a produção vegetal passa por uma
política consubstanciada em ações preventivas e educativas a serem
adotadas no âmbito estadual, visando a sanidade das populações
vegetais e, conseqüentemente, a qualidade de vida da população
mineira.

Entretanto, a competência para vigilância vegetal, que engloba a
fiscalização e a inspeção sanitárias, foi regulamentada pela Lei
Federal n° 9.712, de 20/11/98, que instituiu o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária. Esse Sistema define como
instância central e superior a União, função hoje a cargo do Ministério
da Agricultura. Define ainda como unidade básica para a ação do
Sistema o município, dando, coerentemente, aos serviços sanitários
municipais a competência para realização dessas ações. Exercendo
sua competência normativa, o Ministério da Agricultura vem
normalizando a atuação da vigilância sanitária vegetal por meio de
instruções normativas, de maneira que os procedimentos e a
organização da inspeção se façam por métodos universalizados e
aplicados eqüitativamente em todos os estabelecimentos
inspecionados, como determina o art. 29-A da Lei n° 9.712, de 1998.

Para harmonizar a legislação estadual aos ditames da legislação
federal, preservando a competência específica das diversas esferas
federais, apresentamos o substitutivo para o qual solicitamos a
colaboração dos nobres pares.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Rogério Correia, que recebeu o n° 2, e que,
nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o
projeto com o substitutivo à Comissão de Política Agropecuária para
parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.510/2004, do
Deputado Sidinho do Ferrotaco, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter aos sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do
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Carmo de Resende Chaves o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.510/2004 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Questões de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Entra em pauta, a partir deste momento, a

solicitação de créditos adicionais. Como ainda temos de proceder a
uma discussão acerca desses créditos e verificando a impossibilidade
do prosseguimento dos trabalhos, solicito que se encerre, de plano, a
reunião.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito que seja feita a
chamada para a recomposição do quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sidinho do Ferrotaco) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. A
Presidência deixa consignado o apreço e a satisfação pela condução
dos destinos da Mesa nesta semana, e, ao mesmo tempo, deseja
augurar o breve restabelecimento do Deputado Doutor Viana, que
ontem, lamentavelmente, teve um mal súbito. O valoroso companheiro
Viana está internado, mas tenho a certeza de que todos nós,
parlamentares e amigos desta Casa, torcemos por sua melhora e por
seu retorno a esta Casa, a que tanto se dedica, o mais breve possível.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 55a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

20/10/2004
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia;
aprovação - Chamadà para a verificação de quórum; existência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Discussão, em 1 0 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°81/2004; discurso do Deputado
Jayro Lessa; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;
não-recebimento de substitutivo do Deputado Jayro Lessa;
encerramento da discussão; discurso do Deputado Rogério Correia;
questões de ordem; chamada de votação nominal; aprovação;
declaração de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução
n° 1.775/2004; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de
Resolução n

o
s 1.516 e 1.742/2004; aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Ja.yro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique
- José Milton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos
Fernandes - Miguei Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h115min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
2 a Fase

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

presente reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.194, bem
como o Projeto de Lei n° 1.385/2004, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os Projetos de Resolução n

o
s 1.775, 1.516 e 1.742/2004 sejam

apreciados logo após a Proposta de Emenda à Constituição n°
8112004, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Tendo em vista a importância da matéria constante
na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a verificação do número regimental.

• Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 63 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°

81/2004, do Deputado Leonardo Moreira e outros, que altera o inciso
II do art. 53 da Constituição do Estado (permite uma única recondução
para o mesmo cargo da Mesa da Assembléia). A Comissão Especial
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opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Com
a palavra, para discutir, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje,
mais uma vez nesta tribuna, venho insistir na reflexão dos
parlamentares sobre a tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 81/2004, que trata da reeleição da Mesa Diretora
desta Assembléia Legislativa. Não posso deixar de discordar com o
modo pelo qual vem sendo conduzida a tramitação dessa proposta.
Tal situação tem um sabor amargo de imposição, mostrando uma
figura sinistra de rolo compressor.

A proposta de reeleição da Mesa desta Assembléia não pode
receber tratamento vantajoso, pois requer ponderação e análise
cuidadosa. A pressão e a pressa não podem impedir que esse tema
seja devidamente discutido em Plenário. Apresentei algumas
emendas e requerimentos durante a última reunião da Comissão
Especial, no dia 21 de setembro passado, e, infelizmente, todos foram
derrubados. Esses requerimentos tinham o mero objetivo de trazer
mais subsídios ao relator e permitir um debate mais consistente dos
fatos, além de fornecer informações sobre a reeleição em outras
Casas Legislativas.

Preocupado com esse tema, apresento, para discussão .dos nobres
pares, novo substitutivo. Agradeço a todos os Deputados que
contribuíram com a sua assinatura, permitindo abertura de discussão
e melhora da proposta de emenda da reeleição. O substitutivo que
apresento propõe a redução do mandato da Mesa Diretora para um
ano, mantendo o processo de reeleição por igual período.

Estabelecendo-se apenas uma recondução para o mesmo cargo,
não se reduzirá a atuação da Presidência ou dos membros da Mesa!
também não diminuirá sua presença no cenário político mineiro. E
uma iniciativa que tem por objetivo nada mais que aproximar o
parlamentar do partido e do cidadão. Com a diminuição de dois anos
para um ano e uma única recondução, outros partidos terão
oportunidade de participar das decisões desta Casa.

Lembro, aliás, a situação de uma das maiores bancadas deste
Plenário, a do PT, que sempre defendeu a rotatividade, e agora,
conforme o momento político federal, manifesta a sua tendência a
apoiar a reeleição, abrindo, humildemente, mão da discussão do
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processo de recondução da Mesa Diretora.

Peço a todos vocês que reflitam, com consciência, e aprovem esse
substitutivo durante a votação da Proposta de Emenda à Constituição
n° 81 em Plenário. O acolhimento dessa iniciativa atenderá tanto à
ânsia de quem quer permanecer na Mesa como também manterá a
rotatividade dos partidos, o que é de suma importância para esta
Assembléia Legislativa. Então, teremos uma proposta de emenda à
Constituição numa nova face, menos injusta e menos distante do
desejo do povo mineiro.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quatro anos de uma única Mesa
Diretora deliberando questões internas e externas do Poder
Legislativo é muito tempo. Independentemente da lisura desse pleito e
da conduta de todos os parlamentares da atual Mesa, quatro anos
correspondem a toda uma legislatura. Pensem bem, nobres colegas,
estamos tirando a oportunidade de muitos que poderiam ser
Presidente e fazer parte desta Mesa, que é de suma importância nas
decisões desta Casa. Pensem bem antes de votar a Proposta de
Emenda n° 81.

E indispensável que todos os Deputados valorizem o direito que
possuem de discutir, de opinar. Se a Proposta de Emenda à
Constituição n° 81 for aprovada dessa forma, sem o tratamento
adequado, é certo que o tempo e as conseqüências da sua aplicação
serão os mais severos críticos desta legislatura. Será o passo mais
sério desta legislatura. Peço que atentem para a importância de
renovação da Mesa, para que não se perpetuem castas, como
aconteceu no passado.

A reeleição de Prefeito está sendo discutida em Brasília. A reeleição
de membros do Poder Legislativo tem de ser repensada no nosso
País.

Neste momento, passo às mãos do Presidente o Substitutivo à
Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004, para que tome as
devidas providências. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero deixar claro para

todos os Deputados que cada conversa que temos suscita uma dúvida
de interpretação. 0 texto afirma que será permitida uma única
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recondução na mesma legislatura ou em legislatura subseqüente.
Desde o início, defendo essa posição. Em todos os Estados onde foi
implantada a reeleição, o Presidente acabou ficando 4, 5, 6, 20 ou
quantos mandatos quis. O Poder Legislativo é muito fragilizado nessa
questão.

Solicito seja feita leitura do texto e respondido se ele admite uma
segunda eleição do Presidente e em que condições essa eleição
deverá ser feita.. Pelo que percebo, a intenção de todos - e a minha
também - é que um Presidente não se perpetue no poder. Acolhi essa
redação, mas gostaria que houvesse a interpretação antes da
votação.

O Sr. Presidente - De acordo com a proposta, Deputado desta Casa
poderá assumir no máximo dois mandatos como Presidente; em
hipótese alguma poderá assumir um terceiro mandato como candidato
a Presidente, independentemente de qualquer legislatura, se estiver
nesta Casa. Parece-me que V. Exa. entendeu a posição desta
Presidência.

O Deputado Miguel Martini - Nosso entendimento é que o texto,
conforme está, admitiria uma única recondução, em qualquer
legislatura. Conversando com a assessoria, verificamos que, se
reeleito Presidente, na seguinte não poderia, mas na outra poderia
ser.

• Sr. Presidente - Em hipótese alguma. Apenas uma recondução.
• Deputado Miguel Martini - Então, que fique registrado nos anais

desta Casa que é dessa forma que vou votar.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
- A Mesa, nos termos do parágrafo único doart. 201 do Regimento

Interno, deixa de receber o seguinte substitutivo:	 -
SUBSTITUTIVO A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°

81/2004
Altera o inciso II do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° - O inciso II do art. 53 da Constituição do Estado passa a

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

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

Sala das Reuniões, de dê 2004.
Jayro Lessa
Justificação: E de conhecimento de todos a Proposta de Emenda à

Constituição n° 81/2004, que estabelece a reeleição da Mesa Diretora
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que ora tramita
nesta Casa.

Apresentamos este substitutivo modificando o tempo de mandato da
Mesa, mantendo-se o processo de reeleição, uma vez que achamos
que não seria prudente, nem mesmo enriquecedor para o processo
legislativo, uma única Mesa Diretora durante quatro anos, resolvendo
• deliberando as questões internas e externas cabíveis ao Legislativo
• àqueles que este Poder representa.

A aprovação deste substitutivo permitirá a renovação em uma
mesma legislatura, e os partidos poderão tentar sua representação
por meio de uma nova Mesa, evitando-se assim, a centralização de
poder no parlamento.

Portanto, apresento o referido substitutivo, no anseio de que os
nobres pares desta Casa apóiem esta iniciativa, de forma que a
Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004 não desencadeie
injustiças nem atropelos na devida representação e no direito de
discussão dos 77 parlamentares desta Casa Legislativa.

Jairo Lessa - Paulo Piau - Errnano Batista - Doutor Viana - Sebastião
Helvécio - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Célio Moreira - Ana Maria
Resende - George Hilton - Adalclever Lopes - Sargento Rodrigues -
Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Gilberto Abramo - Marcelo
Gonçalves - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Antônio Júlio - Paulo
Cesar - Chico Rafael - Maria OUvia - Doutor Ronaldo - Djalma Diniz -
Sidinho do Ferrotaco.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, em conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c o art.
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263 do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem aprová-la responderão "sim", os que desejarem rejeitá-la
responderão "não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno, a matéria será aprovada se obtiver,
no mínimo, 48 votos favoráveis. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em nome do Bloco
PT-PCdoB, quero encaminhar favoravelmente à aprovação da
emenda que permite uma única recondução ao mesmo cargo dos
membros da Mesa do Legislativo. Seria uma única reeleição, na
mesma ou em legislatura diferente, como claramente prevê a proposta
em pauta.

Nosso posicionamento favorável é resultado de amplo debate
realizado no interior do bloco, e ontem fechamos a posição favorável à
votação da emenda da reeleição. A análise que fizemos consiste
substancialmente em constatar que a reeleição é um instrumento
utilizado hoje no Brasil desde a Presidência da República até as
Prefeituras, passando pelos Governos dos Estados, no caso dos
Executivos, sempre permitida uma única recondução, tal qual também
se coloca nessa emenda. Essa reeleição, já consagrada para todos os
cargos, tem poucos impeditivos no caso do Legislativo. Minas Gerais
passa a ser uma exceção em relação a isso.

No Congresso Nacional, por iniciativa do PT e de outros partidos, foi
discutida a possibilidade de reeleição do Presidente da Câmara dos
Deputados ou do Senado também por uma única vez. A emenda não
foi aprovada, mas é bom lembrar que, para os demais cargos, tanto
da Câmara quanto do Senado, já se permite uma ou até mais
reconduções, à exceção do cargo da Presidência. Essa alteração é
fruto de debate no Congresso Nacional.

Portanto, o instrumento da reeleição é hoje reconhecido e aplicado
nacionalmente. Para nós não há óbice a esse instrumento e à
modificação da Constituição do Estado, permitindo-se uma
recondução. Isso não significa, evidentemente, que estejamos
aprovando previamente, a reeleição de qualquer dos membros da
Mesa, seja o Presidente, seja o 1°-Vice-Presidente, seja o 2 0-Vice-
Presidente, seja o 1°-Secretário. Essa é uma discussão posterior. E
evidente que todos nós, Deputados, teremos de fazer o debate acerca
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da próxima Mesa Diretora. Essa é apenas uma possibilidade que
terá de ser levada em consideração caso aprovada a emenda à
Constituição.

Assim, encaminho pela aprovação da emenda, com essas
explicações e esses argumentos centrais da Bancada do PT e do
PCdoB.

Questões de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, a Comissão de

Meio Ambiente está com a reunião suspensa. Então, gostaríamos de
votar em primeiro lugar.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, pelo mesmo motivo
alegado pela Deputada Maria José Haueisen, solicito a V. Exa. que
também libere os membros da Comissão de Fiscalização Financeira.
Temos de abrir a reunião até às 1 Ohl 5min.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Mauri Torres que assuma a
Presidência para que eu possa manifestar o meu voto.

O Sr.Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada de votação nominal e que
inicie a chamada pelos membros da Comissão de Meio Ambiente e,
posteriormente, . pelos membros da Comissão de Fiscalização
Financeira,

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Manha Campos - Padre João - Laudelino Augusto - Maria José

Haueisen - Fábio Avelar - Márcio Passos - Antônio Carlos Andradã -
Sebastião Helvécio - Chico Simões - José Henrique - Doutor Viana -
Miguel Martini - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade
- Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Irani Barbosa - Jô Moraes - João Leite - José Milton - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
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Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria Tereza Lara -
Manos Fernandes - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sidinho do Ferrotaco - Weliton
Prado - Zé Maia.

- Respondem "não" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Ermano Batista - Jayro Lessa - Dilzon Meio - Chico Rafael - Dimas
Fabiano - Maria Olívia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro
Vieira.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Votaram "sim" 58
Deputados. Votaram 'não" 8 Deputados. Fica, portanto, aprovada, em
1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004. A
Comissão Especial.

Declaração de Voto
O Deputado Jayro Lessa - Gostaria de registrar que a retirada das

assinaturas dos dois pares, Deputados Olinto Godinho e José
Henrique, entristeceu-me muito porque realmente essa seria uma
oportunidade de fazer essa PEC voltar à Comissão para ser mais bem
discutida. Não entendo a razão dessa ptessa em aprovar, nesta
manhã, com tanta rapidez, com tanta presteza, com tanta ânsia algo
que poderia ser mais bem estudado e, quem sabe, ficar para o
segundo turno da eleição municipal. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Resolução
n° 1.775/2004, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, as alienações de terras devolutas que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões
de Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Em 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 Política
Agropecuária.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.516/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
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Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 1.742/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Política Agropecuária 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  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15

LEGISLATURA, EM 20/10/2004
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, BieL Rocha e Marcelo Gonçalves,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Helvécio Gomes, Cel. PM, Subchefe
do Estado-Maior da PMMG, e Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário
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de Defesa Social, publicados no "Diário do Legislativo" do dia
15/10/2004. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
3.298/2004. Passa-se à 31 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 Roberto Ramos, em que solicita à Secretaria Municipal de
Coordenação da Gestão Regional Centro-Sul de Belo Horizonte a
transferência dos vendedores portadores de deficiência do Shopping
Tupinambás para o Shopping Oiapoque; Biel Rocha (3), em que
solicita à Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais cópia do
relatório final da pesquisa 'Letalidade das Intervenções Policiais em
Minas Gerais', para conhecimento desta Comissão; sejam convidadas
as Comissões de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de
Fora e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Juiz de Fora,
para participarem da visita desta Comissão à Penitenciária Prof.
Ariosvaldo Campos Pires, no próximo dia 21/10/2004; e seja enviado
ofício à Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais, solicitando o
nome dos 381 policiais, civis e militares, denunciados a esse órgão,
no período de janeiro a junho deste ano, . para conhecimento e
composição do banco de dados desta Comissão; Durval Angelo (13),
em que solicita realização de audiências públicas, com os convidados
que menciona, no dia 10/11/2004, para debater a situação das
pessoas portadoras da doença mucopolissacaridose no Estado; no dia
24/11/2004, para debater o crime de tortura no Brasil; e no dia
27/11/2004, para debater as reclamações no atendimento prestado
pelo Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura
Municipal de Contagem; seja autorizada a confecção de dois mil
convites para a audiência desta Comissão que se realizará no dia
24/11/2004; seja enviada manifestação de apoio e solidariedade ao
Sr. Paulo Luiz Santa Bárbara, seus familiares e funcionários
domésticos, em razão da grave violência por eles vivenciada quando
foram mantidos como reféns de uma quadrilha de assaltantes, no dia
18/10/2004, em Belo Horizonte; e sejam encaminhados ofícios ao
Comando da Polícia Florestal de Minas Gerais, ao Ministério do Meio
Ambiente, ao Instituto Estadual de Florestas, à Secretaria de Estado
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de Meio Ambiente, à Rede Ferroviária, ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural do Estado de Minas Gerais e ao Bispo da Diocese' de
Caratinga, para que sejam tomadas as providências a fim de coibir
abusos cometidos contra o patrimônio natural, cultural, histórico e
geográfico ao longo do Caminho da Luz, o Caminho do Brasil, rota de
peregrinação que tem início na cidade de Tombos e término no Pico
da Bandeira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dós parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

ATA DA & REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA, EM 21/10/2004

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, déclara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o relatório
final dos trabalhos da Comissão. Após discussão e votação, é
aprovado o relatório final dos trabalhos da Comissão. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da .Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
agendada visita com o Presidente do DENOCS para tratar de
assuntos de interesse do Norte de Minas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência suspende os trabalhos para a elaboração da
ata desta reunião. Reabertos os trabalhos e em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, a Presidência dispensa
a leitura da ata desta reunião, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da Comissão, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.
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Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Pimenta - Ana Maria

Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE LEI N°1.914/2004

Institui o Dia do Clientê no calendário oficial do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Cliente no calendário oficial do

Estado, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de setembro.
Art. 20 - No Diá do Cliente, as empresas, entidades civis e entes

públicos realizarão atividades com a finalidade de qualificar as
relações de consumo, proporcionando eventos e promoções.

Parágrafo único - Os eventos de que trata o 'caput" abrangerão
todas as modalidades de interação entre fornecedor e cliente,
enfatizando e valorizando a fidelidade comercial e divulgando os
preceitos da Lei Federal n° 8.078, de 1990, que instituiu o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2004.
Paulo Piau - Colégio de Líderes.
Justificação: No ano em que se comemora o cinqüentenário da

Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -, apoiados
por todas as entidades de classe que representam o setor, os
parlamentares suprapartidariamente signatários desta proposição
propõem a inserção no calendário oficial do Estado de Minas Gerais
do Dia do Cliente, a ser comemorado no dia 15 de setembro.

Os calendários oficiais contêm vários eventos tradicionais que
consagram valores de família, como o Dia das Mães, Dia dos Pais,
Natal, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e outros. Todos esses
eventos sugerem confraternização e provocam iniciativas comerciais
que acabam por afetar positivamente a economia, girando as finanças
e gerando postos de trabalho.

Assim, a instituição do Dia do Cliente constitui iniciativa de caráter
cultural, pois o comércio e a indústria que o viabiliza passam a contar
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com uma data oficial reservada ao esclarecimento da sociedade.
Isto contribui, inclusive, para o cumprimento do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, pois as promoções planejadas para a data
enfatizam os benefícios da economia formal.

Mister se faz registrar o diferencial entre o Dia do Cliente e o Dia do
Consumidor, que é comemorado no dia 15 de março. A conotação é
completamente; diferente, já que o consumidor é aquele que compra
somente para o seu próprio uso, e não, para negociar. Já o cliente é
aquele que compra com habitualidade de um mesmo fornecedor, seja
para consumo próprio, seja para vender ou para processo produtivo.

E importante criar uma conscientização coletiva para a valorização e
respeito ao cliente, no tocante ao bom atendimento, para que as
empresas e os estabelecimentos comerciais prosperem, gerando
emprego e renda.

A intenção maior é a realização de promoções especiais no
comércio, visitações e outras formas de aproximação com os
consumidores, buscando o tratamento diferenciado e de qualidade
para estes.

Deve-se lembrar que diversas datas comemorativas proporcionam
grande volume de negócios, movimentam a economia e geram
milhares de postos de trabalho. Assim, o dia 15 de setembro foi
escolhido exatamente para que o evento seja um mecanismo de
aquecimento da economia em um período com poucos atrativos para
o consumo.

Não se trata apenas de uma relação de mercado, mas •do
aprimoramento das relações humanas no trabalho e no atendimento
ao cliente. O Dia do Cliente será aquela data em que as empresas,
entidades e profissionais liberais farão homenagens aos seus clientes.
Entretanto, destaca-se o aspecto sócio-econômico, vinculado ao
incremento da geração de emprego e renda, sobretudo nas áreas de
propaganda, "marketing", indústria do entretenimento e de brindes.

Iniciativa semelhante foi implementada em vários municípios do País
e em outros Estados da Federação, mas, em Minas Gerais, é a
primeira vez. Vale destacar que a proposição se faz por intenção e
iniciativa de uma frente suprapartidária, atendendo tão-somente à
vontade de muitos setores da economia mineira, preocupados com a
evolução do relacionamento fornecedor-cliente.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa

do Consumidor para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de
22110/2004.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 79/2004

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeira signatária a Deputada Jô Moraes, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 79/2004 altera o art. 14 da Constituição do
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/6/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer nos termos do
disposto no art. III, inciso 1, alínea "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo incluir empresa de

propriedade do Estado prestadora de serviço público de gás
canalizado entre aquelas mencionadas no § 17 do art. 14 da
Constituição do Estado, cuja privatização deve ser submetida a
referendo popular.

A proposta trata ainda da alienação de ações de sociedade de
economia mista e de empresa pública de propriedade do Estado para
outras entidades sob controle acionário do poder público.

A Constituição Federal atribui aos Estados a exploração direta, ou
mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado, segundo
o § 20 do art. 25, com •a redação determinada pela Emenda à
Constituição n° 5, de 1995.

Em Minas Gerais, os serviços de gás canalizado foram delegados à
GASMIG, empresa constituída em julho de 1986 sob o controle
acionário da CEMIG, especificamente com a finalidade de explorar,
tais serviços.

Para que se possa avaliar a importância da GASMIG no cenário
mineiro, devemos considerar que o gás natural é o combustível cuja
utilização como fonte energética mais tem crescido nos países
industrializados.
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Tal crescimento justifica-se plenamente pelo fato de ser um
combustível pouco poluente, com reduzidas emissões de compostos
nitrogenados, de hidrocarbonetos e de monóxido de carbono, além de
ter melhor rendimento interno e menor custo operacional.

Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.855/2004, que autoriza a
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - a associar-se com
empresa do Sistema PETROBRAS para a gestão da Companhia de
Gás de Minas Gerais - GASMIG.

No Acordo de Associação a ser celebrado entre as duas empresas
há a previsão de grandes investimentos para a ampliação da rede de
distribuição de gás, permitindo que diversas regiões do Estado
venham a dispor do combustível para uso industrial.

Por tudo isso, evidencia-se a importância da empresa prestadora do
serviço público de gás canalizado, no caso a GASMIG, e a sua
inclusão no rol daquelas cuja desestatização deve ser submetida a
referendo popular merece a nossa aprovação.

Por oportuno, elaboramos um substitutivo à proposição alterando a
redação do inciso VIII do art. 10, com a finalidade de adequar a
Constituição mineira aos ditames da Carta Federal, tendo em vista
que a Emenda à Constituição Federal n° 5, de 15/8/95, ao dar nova
redação ao § 20 do art. 25, ocasionou um descompasso entre os
dispositivos mencionados.

Em conformidade com a referida emenda à Constituição, os serviços
locais de gás canalizado podem agora ser delegados mediante
concessão a empresa privada, e não, necessariamente, a empresa
estatal, segundo dispunha a redação original do § 2 0 do art.25.

Por fim, quanto à alienação de ações para entidade sob controle
acionário do poder público federal, estadual ou municipal, julgamos
que é mais adequado estabelecer uma ressalva quanto ao quórum
especial de 3/5 dos membros da Assembléia Legislativa, previsto no §
15 do art. 14, do que dispensar, neste caso, a autorização legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no l o turno, da Proposta

de Emenda à Constituição n° 79/2004 na forma do Substitutivo n° 1!, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o inciso VIII do art. 10 e os § 15 e 17 do art. 14 da
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Constituição do Estado.

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

vigorar com a seguinte redação:
"A d. 10-
VIII - explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais

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

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14-
§ 15 - Será de 3/5 dos membros da Assembléia Legislativa o

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

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado
prestadora de serviço público de gás canalizado, de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento
básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a
referendo popular.".

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

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Miguel Martini, relator - Irani Barbosa -

Chico Simões.
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.741/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em epígrafe, da Comissão de Participação Popular,
propõe seja alterada a denominação do Conselho Estadual de
Comunicação Social.

O projeto recebeu preliminarmente, em exame da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem ele agora a esta Comissão para
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análise dos aspectos relativos ao seu mérito, nos termos do art.
188, cio o art. 102, 1, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem como finalidade alterar o nome do

Conselho Estadual de Comunicação Social para Colegiado de
Comunicação Social.

A Constituição do Estado dispõe sobre a comunicação social nos
arts. 227 a 230 e, neste, determina que "o Estado instituirá, como
órgão auxiliar, o Conselho Estadual de Comunicação Social".

O mandamento foi cumprido, e o órgão passou a integrar a estrutura
organizacional do Executivo, ligado à Secretaria de Governo.
Inicialmente, era chamado Colegiado Estadual de Comunicação
Social e, com a edição da Lei n° 11.406, de 1994, passou à
denominação atual.

E importante observar que se encontra em tramitação nesta Casa a
Proposta de Emenda à Constituição n° 6212003, com o escopo de
alterar a redação do citado art. 230 da Constituição mineira, de forma
a possibilitar que o Conselho Estadual de Comunicação Social seja
instituído como órgão auxiliar do Poder Legislativo.

Conforme a exposição de motivos que acompanha o projeto, a
alteração da denominação do Conselho Estadual de Comunicação
Social faz-se necessária para evitar a identidade de designação, uma
vez que nada impede a existência dos dois órgãos, um, ligado à
estrutura do Executivo, com a função específica de cuidar,
principalmente, da comunicação oficial, e o outro, à estrutura do
Legislativo, com atribuições mais amplas, relacionadas com a
manifestação do pensamento, com a expressão e a criação.

Assim, é conveniente e oportuna a aprovação da proposição em
análise.

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

1.741/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões,
Domingos Sávio, Pre

Marlos Fernandes.

19 de outubro de 2004.
sidente - Jô Moraes, relatora - Fábio Avelar -
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA. 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM
14/10/2004

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Fábio
Avelar e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 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. O Presidente registra a presença do Dr. Márcio
Lobato, Delegado da Polícia Civil de Belo Horizonte, que acompanha
e auxilia permanentemente os trabalhos. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Ronaldo Scucato, Presidente do
Sindicato e da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais - OCEMG; e Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro, Presidente do
Conselho Nacional do Café - CNC, sendo que este último, que não
pôde comparecer, justificou a sua ausência e será ouvido na reunião
de 20/10/2004, às 14h30min. O Sr. Ronaldo Scucato, com a palavra,
faz suas considerações iniciais e, em seguida, responde às perguntas
feitas pelos parlamentares presentes. Tendo o convidado prestado os
esclarecimentos necessários, os membros da Comissão deliberam
dispensar o depoimento do Sr. Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro, que
prestaria informações sobre o mesmo tema. Na fase de discussão e
votação de proposições da Comissão, o Deputado Rogério Correia
apresenta requerimento no qual solicita seja intimado para prestar
esclarecimentos a esta Comissão o Sr. Acácio Antônio Spini, ex-
funcionário da agência do Banco do Brasil do Município de São
Sebastião do Paraíso. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente esclarece que o teor desta reunião consta, na
integra, nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do Sr. Ronaldo Scucato, do Sr.
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Márcio Lobato e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 20 de
outubro, quarta-feira, às 14h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar. - Sargento

Rodrigues - Rogério Correia.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

20/10/2004
Às 1 4h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e
Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a ouvir os seguintes convidados: Srs. Edgar Ferreira da Cunha,
Superintendente Regional Oeste da Secretaria de Estado da Fazenda
- SEF -; Itamar Peixoto de Meio, Fiscal da SEF; Nylson Gomes da
Silveira, cooperado da COOPARAISO, que, conforme
correspondência lida pelo Deputado Rogério Correia, não pôde
comparecer. Os Srs. Edgar Ferreira da Cunha e Itamar Peixoto de
Meio, com a palavra, fazem suas considerações iniciais e, em
seguida, são inqueridos pelos parlamentares presentes. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, são submetidos a
votação e aprovados requerimentos do Deputado Rogério Correia, em
que solicita seja decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal da
COOPARAISO a partir de 1998, no que diz respeito às
documentações referentes ao RECOOP e ao FUNCAFE, em razão de
fortes indícios de irregularidades nas apurações por ela realizadas,
bem como no relatório de auditoria que está sendo realizado pela
Secretaria de Estado da Fazenda; e do Deputado Sargento
Rodrigues, em que solicita seja requisitado ao Secretário de Estado
da Fazenda o encaminhamento à Comissão do relatório parcial de
auditoria realizado por esse órgão na COOPARAISO. O Presidente
solicita à assessoria que faça a marcação de visita dos membros da
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Comissão ao Secretário de Estado da Fazenda e ao
Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais e informa que o
teor da reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Rogério Correia - Fábio

Avelar - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 19/10/2004
Às lOhlsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Biel Rocha e Olinto Godinho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado 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 tratar de assuntos de interesse da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.781/2004 e informa que designou o Deputado Rogério Correia para
relatar a matéria. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o Programa de Prevenção e
Repressão ao Crime de Roubo à Mão Armada com Motocicleta de
Montes Claros; Sargento Rodrigues (5), em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Defesa do
Consumidor, para discutir, em audiência pública, denúncias de
irregularidades em autuações de trânsito ocorridas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte; seja consignada nos anais desta
Casa manifestação de aplauso aos policiais civis que atuaram na
operação que culminou com a prisão e autuação em flagrante de
Gilcimar da Silva, vulgo Tiririca, Nildo Alves do Nascimento, Francisco
de Assis Oliveira Garcia, Fabiano Lopes da Silva e Elton Ferreira da
Costa; seja consignada nos anais desta Casa manifestação de
aplauso aos policiais militares que servem no 5 0 Batalhão da PMMG
pela captura, no dia 25/9/2004, do traficante de drogas Ademar
Rodrigues de Souza; seja enviado ofício ao Procurador de Justiça
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responsável pela Procuradoria de Justiça Especializada em
Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais, solicitando-lhe
informações sobre apresentação de denúncia, por parte do Ministério
Público, em desfavor de três condenados por tráfico que utilizavam
telefones celulares no interior da Penitenciária Nelson Hungria para
negociação de drogas; e seja consignada nos anais desta Casa
manifestação de aplauso aos policiais militares que servem na P
Companhia do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas - ROTAM -
pela participação determinante, na madrugada do dia 9/9/2004, na
operação policial que teve como resultado a captura de cinco
integrantes de uma quadrilha que utilizava uniformes furtados da
Policia Militar para a prática de assaltos a Bancos e roubo de cargas;
e da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a importância da integração
operacional em Minas Gerais de órgãos do Judiciário, do Ministério
Público, da Defensoria Pública, da Segurança Pública e da
Assistência Social, para efeito de atendimento a adolescentes que
tenham cometido ato infracional, e para discutir a destinação dos
imóveis da extinta FEBEM em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Fábio Avelar.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°81/2004, EM 21/10/2004
As 11h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ivair Nogueira, Fábio Avelar, Márcio Kangussu, Leonardo Moreira e
Antônio Carlos Andrada, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira,
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 o Parecer para o 2° Turno da Proposta de Emenda à
Constituição n° 81/2004. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Anunciada a leitura do
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004, o relator,
Deputado Márcio Kangussu, solicita que seja feita a distribuição de
avulso do parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia 26/10/2004,
às 10h lsmin, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
lvair Nogueira, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Fábio Avelar -

Leonardo Moreira - Ricardo Duarte.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°81/2004
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Leonardo Moreira, a Proposta de
Emenda à Constituição do Estado n° 81/2004 altera o inciso II do art.
53 da Constituição do Estado.

Aprovada no 1° turno, na forma original, a proposta retoma a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, consoante
dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo permitir a reeleição da

Mesa da Assembléia Legislativa entre os biênios que compõem a
legislatura.

No parecer de 1° turno, tivemos a oportunidade de analisar a matéria
sob o enfoque histórico, comparando o tratamento que lhe foi
conferido pela Emenda à Constituição n° 1, de 1969, que vedava de
forma expressa a reeleição, e pelo § 4 0 do art. 57 da Constituição da
República de 2004, cujo texto, em sua literalidade, veda a reeleição
apenas na eleição subseqüente à escolha da Mesa para o primeiro
biênio da legislatura.

Naquela mesma peça opinativa, comparamos ainda o tratamento
dispensado à matéria em várias Constituições Estaduais, uma vez
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que, conforme vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
regra do § 40 do art. 57 da Carta Magna não é norma de
preordenamento, ou seja, ela se dirige apenas ao Congresso
Nacional, tendo as Casas Legislativas Estaduais e Municipais
liberdade para adotar modelo diverso.

Reiteramos que, no leque de possibilidades de tratamento da
matéria,a proposta de emenda à Constituição em exame aponta para
a melhor direção, a saber, permite uma única reeleição para mandato
de dois anos, não impedindo que esta ocorra no segundo biênio da
legislatura. Com efeito, a possibilidade de uma única reeleição já
existe, desde què em legislaturas distintas, restrição que não nos
parece razoável.

Registre-se que, tanto na reunião desta Comissão em que se
aprovou o relatório de 1° turno quanto em Plenário, o Deputado Jayro
Lessa participou ativamente, sugerindo que o mandato fosse de um
ano, permitida uma única reeleição. Embora sua atuação contribua
para o debate e, por conseguinte, para a democracia, não nos parece
oportuna a alteração, uma vez que um ano de mandato para a Mesa
fraciona, em demasia, a gestão da Casa, comprometendo a eficiência
administrativa e a possibilidade de planejamento. Ademais, se, por um
lado, a eleição é necessária, por outro ela demanda esforços
concentrados dos Deputados por determinado período, em detrimento
de outras matérias que devem ser objeto de deliberação. Assim, não
convém retomar anualmente o tema da eleição da Mesa, porque isso
reduziria a capacidade da Casa de deliberar sobre matérias de
interesse da sociedade.

Não vemos, portanto, necessidade de alteração da proposição
original, que merece a aprovação desta Casa.

Conclusão
Considerando o exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n°81/2004.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
lvair Nogueira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Fábio Avelar

- Antônio Carlos Andrada - Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 26/10/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.917
a 1.921/2004 - Requerimentos n

o
s 3.375 a 3.392/2004 -

Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e outros, e Adelmo Carneiro Leão e outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Turismo, da
Deputada Maria Olívia e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Paulo
Piau - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Sargento Rodrigues, João Leite, Antônio Júlio e Domingos
Sávio - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende
e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, e Adeimo Carneiro
Leão e outros; deferimento - 2 a Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; rejeição;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação e para a
continuação dos trabalhos; anulação da votação; prejudicial idade do
requerimento - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -
Arien Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djaima Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
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Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Manos Fernandes - Miguel Martini - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sidinho do Ferrotaco.

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

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

r Parte
V Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado João Leite, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de

Planejamento e Gestão, encaminhando parecer em atenção a pedidos
de diligência da Comissão de Justiça relativos aos Projetos de Lei nos
1.835, 1.836 e 1.839/2004. (- Anexe-se aos Projetos de Lei n

o
s 1.835,

1.836 e 1.839/2004.)
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas, encaminhando cópia de convênios celebrados entre esse
órgão e municípios (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do ml. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Roberto Antônio Busato, Presidente da OAB, agradecendo o
envio do Requerimento n° 3.230/2004, do Deputado Miguel Martini.

Do Sr. Jader Bernardo Campomizzi, 1°-Secretário do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, manifestando-se
favoravelmente ao Projeto de Lei n° 811/2003. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n°811/2003.)

Do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato dos
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Fiscais e Agentes Fiscais de Tributo do Estado, cumprimentando o
Presidente desta Casa por sua participação no III Fórum Brasileiro de
Presidentes das Assembléias Legislativas, bem como pela elaboração
da Carta de São Paulo; e manifestando-se contrariamente aos termos
da atual reforma tributária. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Leonardo Corrêa Camargo e Carlos Geovane R. Queiroz,
respectivamente Gerente do Núcleo de Comunicação e Gerente de
Mercado e de Agronegócios da Superintendência Estadual do Banco
do Brasil, informando que os recursos do PRONAF estão liberados em
todo o Estado. (- A Comissão Especial da Fruticultura.)

Da Sra. Eliana Piedade Alves Machado, Coordenadora da Unidade
Regional Colegiada do COPAM Jequitinhonha, solicitando o envio do
relatório final da Comissão Especial da Silvicultura.

Da Sra. Graciela de Mattos Gonçalves, Presidente do Centro
Acadêmico Afonso Pena, convidando esta Casa para participar da
organização de seminário sobre Reforma Política.

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°1.917/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização periódica de assepsia

nos tanques de areia utilizados pelos clubes, parques e
estabelecimentos de ensino públicos e particulares nas atividades
esportivas ou de recreação no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os clubes, parques e estabelecimentos de ensino,

particulares e públicos, do Estado que utilizam tanques de areia na
prática de atividades esportivas ou de recreação ficam obrigados a
realizar periodicamente tratamento e assepsia para descontaminação
e combate de bactérias e vermes.

Art. 20 - Constatada em exame parasitológico a contaminação da
areia, o estabelecimento receberá notificação do órgão competente,
devendo isolar o tanque e providenciar a troca da areia no prazo de
dez dias e refazer novo exame com o objetivo de comprovar as
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condições de uso do tanque.

Art. 30 - o exame a que se refere o artigo anterior será feito por
órgão a ser indicado quando da regulamentação desta lei.

Art. 40 - O descumprimento do que preceitua esta lei ensejará a
aplicação de multa aos estabelecimentos privados em 100 UFEMGs
(cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), que deverá ser
aplicada em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único - Se o descumprimento se der em estabelecimento
público, aos responsáveis serão aplicadas as sanções aplicáveis aos
servidores públicos do Estado.

Art. 5° - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a
partir da sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Esta proposição é de indiscutível importância, levando-

se em conta que é muito comum clubes, parques e estabelecimentos
de ensino utilizarem tanques de areia para esporte e recreação sem
se ater à necessidade de manutenção da assepsia desses recipientes.

O problema é que a não-realização de assepsia, como é feito com a
água das piscinas, implica um risco de contaminação dos seus
usuários por bactérias, fungos e vermes, e com isso as pessoas ficam
vulneráveis a uma série de doenças graves, como leptospirose, bem
como a picadas de insetos.

Considerando-se que não existe legislação específica que trata do
assunto, é grande a probabilidade de não haver fiscalização para esse
tipo de equipamento, daí a importância desta proposição.

Diante do exposto, canto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.918/2004
Torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os

locais, veículos e estabelecimentos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - E obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco

externo automático os locais, veículos e estabelecimentos a seguir
relacionados:

- estações rodoviárias e ferroviárias, portos, aeroportos, centros
comerciais, estádios e ginásios esportivos, academias de ginástica,
hotéis, clubes, locais de trabalho e outros locais com aglomeração ou
circulação média diária de pessoas igual ou superior a mil e
quinhentas;

II - locais de eventos de qualquer natureza com previsão de
concentração ou circulação de pessoas igual ou superior a mil e
quinhentas por dia;

III - trens, metrôs, aeronaves e embarcações com capacidade igual
ou superior a cem passageiros;

IV - ambulâncias e veículos de resgate e de bombeiros.
Art. 20 - E obrigatória a presença nos locais relacionados no art. l,

nos horários de funcionamento, de pessoa treinada para usar o
desfibrilador cardíaco e para realizar outros procedimentos da técnica
de ressuscitação cardiorrespiratória.

Parágrafo único - Compete aos responsáveis pelos locais e
estabelecimentos equipados com o desfibrilador cardíaco promover o
treinamento de empregados em número suficiente para atender ao
disposto no "caput" deste artigo.

Art. 30 - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator à
interdição do estabelecimento ou à suspensão do serviço de
transporte ou do evento, sem prejuízo de outras sanções
administrativas ou penais cabíveis.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data Øe sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor após cento e oitenta dias contados
da data de sua publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Célio Moreira
Justificação: As paradas card iorrespi rató rias são responsáveis pela

morte de mais de 500 mil pessoas por ano no Brasil. A arritmia
cardíaca conhecida como fibrilação ventricular é responsável por 90%
dessas mortes.
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A desfibrilação cardíaca externa é hoje, reconhecidamente, uma

das ações fundamentais para restabelecer o ritmo cardíaco alterado
por uma fibrilação ventricular. Com o aparelho, é possível desfibrilar a
vítima no local da emergência, o que contribui muito para aumentar as
chances de sobrevivência desse paciente.

As autoridades sanitárias e a sociedade científica internacionais têm
promovido a utilização do desfibrilador.em locais de grande afluxo de
pessoas. As linhas aéreas comerciais dos Estados Unidos, por
exemplo, ficaram obrigadas a equipar suas aeronaves com o aparelho
a partir de abril deste ano, conforme decisão da Administração
Federal de Aviação - FAA.

Devido à importância da desfibrilação precoce para o êxito na
recuperação da parada cardíaca, apresento esta proposição e conto
com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.919/2004
Declara de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia São

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

da Paróquia São Gabriel - OSPSG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação mencionada, entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade amparar os necessitados; planejar a execução
de medidas que contribuam para o bem-estar da comunidade;
promover debates e palestras visando ao desenvolvimento físico,
intelectual e moral da população; manter atividades de amparo e
educação por meio da Creche Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;
promover, criar e manter atividades de cunho social, entre outras.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 1.920/2004
Altera os arts. 47 e 48 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que

dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 47 e 48 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002,

passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 47- .................................

§ 30 - o percentual de uso de produto e subproduto florestal
proveniente de uso alternativo do solo terá como base de cálculo o
consumo anual total.

§6° - No caso de autodeclaração para o consumo excedente de que
trata o §50, o consumidor poderá quitar o pagamento em dobro
utilizando um dos mecanismos estabelecidos no § 1°.

§ 70 - O órgão competente poderá estabelecer normas simplificadas
para plantio, colheita, transporte, comercialização ou consumo de
matéria-prima florestal para pessoa física ou jurídica que utilize
exclusivamente madeira "in natura"oriunda de floresta plantada.

Art. 48 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que
tenha apresentado o seu Plano de Reposição Florestal - PRF - fica
obrigada a apresentar, no final do exercício, a Comprovação Anual de
Suprimento - CAS.

§ 1° - O PRF, de que trata o "caput" deste artigo, informará o
consumo total anual de matéria-prima florestal e as fontes de
suprimento, especificando as opções de reposição florestal para a
parcela oriunda de florestas nativas.

§ 2° - A pessoa física ou jurídica que utilize madeira "in natura"
oriunda exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda
às condições definidas no "caput" deste artigo pode requerer
licenciamento único de todas as suas fontes anuais de produção e
colheita.".
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2004.
Comissão Especial da Silvicultura
Justificação: Os dados apresentados durante os debates das

reuniões da Comissão Especial da Silvicultura evidenciaram que, no
setor de siderurgia, o nível de comercialização informal de carvão
vegetal é significantemente alto. As razões para tal evidência podem
ser encontradas em fatores culturais, como também em mecanismos
legais que estimulam a prática ilegal. A base de cálculo do percentual
de carvão de floresta nativa autorizado para o consumo é uma dessas
razões.

A lei indica que são obrigatórios 90% de consumo de carvão vegetal
proveniente de floresta plantada e até 10% proveniente de floresta
nativa com uso autorizado. O consumidor deve ao Estado a reposição
florestal sobre o volume legal de carvão de floresta nativa. Esta deve
ser paga por meio de plantio florestal próprio ou por plantio realizado
por uma associação de reposição florestal ou, ainda, recolhendo-se o
valor estipulado a uma conta especial de reposição do Instituto
Estadual de Florestas - IEF. Caso o consumo de carvão de mata
nativa seja superior ao máximo autorizado, a reposição deve ser paga
em dobro, e o valor dobrado deve ser obrigatoriamente depositado na
conta.

Ocorre, porém, que a base de cálculo determinada para o volume de
carvão de nativa autorizado é a parcela do consumo oriunda de
florestas plantadas no território mineiro, o que reduz à insignificância
esse volume. Portanto, a quase totalidade do carvão de nativa
consumido deve pagar reposição em dobro. Esse método estimula a
aquisição de carvão produzido informalmente, visto que onera a
produção legal.

O projeto prevê duas alterações com o objetivo de reduzir a
ilegalidade na comercialização do carvão de nativa: alteração da base
de cálculo do carvão de nativa autorizado para o consumo anual total,
o que amplia a base legal de recepção de carvão dessa origem;
criação de autodeclaração de consumo excedente de carvão de
nativa, situação em que o consumidor terá o direito de optar por uma
das três formas de pagamento da reposição em dobro a que será
submetido. Isso permitirá que invista o recurso em floresta própria ou
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em associação de reposição, evitando o pagamento em dinheiro.

Além dessas providências, o projeto prevê a substituição do antigo
Plano de Auto Suprimento - PAS -, instrumento herdado de
legislações antigas e obsoleto no momento atual, por um Plano de
Reposição Florestal - PRF. Alinhado com a atual prática da reposição
de estoques consumíveis de matéria-prima florestal, o PRF trará
informações quanto ao consumo total anual, quanto às fontes de
suprimento previstas e, para o carvão de nativa, quanto à opção
prévia do consumidor quanto à forma de pagamento da reposição.
Esse documento permitirá uma previsão de plantios e fluxo de caixa
para subsidiar o planejamento setorial.

Por fim, adiciona um dispositivo que autoriza o IEF a criar normas de
controle simplificadas para consumidores de matéria-prima florestal
que utilizem exclusivamente madeira "in natura" de florestas
plantadas, classe em que se encaixam os setores de celulose,
painéis, madeira imunizada, entre outros. Justifica esse comando o
fato de esses setores apresentarem baixo ou nulo índice de
informalidade e uma barreira tecnológica que não os permite utilizar
produtos da floresta nativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.921/2004
Institui o Programa Estadual de Doação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Doação - PED.
§ 1° - O programa de que trata o "caput' deste artigo destina-se a

estimular a prática da doação espontânea de objetos que possam ser
utilizados pela população carente.

§ 2° - Serão admitidos como doações móveis, utensílios domésticos,
aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, roupas, calçados e
materiais de construção.

§ 30 - A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Esportes,
em parceria com os municípios, estabelecerá datas no calendário
mensal para a coleta dos produtos doados e sua respectiva
distribuição à população carente.

§ 4° - As datas mencionadas no parágrafo anterior integrarão o
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calendário oficial dos municípios que aderirem ao PED.

§ 50 - Os locais para entrega, armazenamento e distribuição dos
objetos doados serão definidos em comum acordo entre a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social e Esportes e os municípios que
aderirem ao PED.

Art. 20 - O Estado promoverá campanhas educativas estimulando a
prática da doação e divulgando as datas e locais de coleta e retirada
dos objetos nos municípios.

Art. 30 - Não será permitida doação de numerários em dinheiro,
cheque, títulos ou qualquer tipo de moeda nacional ou estrangeira.

Art. 40 - Nenhum objeto doado poderá ser comercializado.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" pelos

municípios integrantes do programa ou pelos que retirarem os objetos
doados será motivo de sanções a serem previstas no regulamento
desta lei.

Art. 50 - A forma de cadastramento e a comprovação de condição de
carente serão definidas no regulamento desta lei.

Art. 60 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo
de sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2004.
Lúcia Pacífico
Justificação: Esta proposta visa organizar e estimular uma prática

bastante comum nos países desenvolvidos: a doação de objetos em
desuso que podem ser úteis à população carente.

Em cidades dos Estados Unidos e de vários países da Europa
existem dias e locais específicos onde a população deposita inúmeros
objetos que entulham suas garagens e que podem ser perfeitamente
aproveitados pela parte carente da população.

E comum estudantes montarem suas repúblicas utilizando-se
apenas desses objetos, que para os antigos donos não têm mais
serventia. São fogões, aparelho de televisão, geladeiras,
computadores, roupas, móveis e os mais variados objetos que
poderiam ser perfeitamente utilizados pela população carente.

Entendemos que o Estado pode contribuir substancialmente com
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esta parcela da população , organizando, estimulando e
coordenando a arrecadação e distribuição dos objetos por meio de um
programa específico gerenciado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes em parceria com os municípios.

Trata-se de um programa praticamente sem custos ao erário público
e de grande alcance social.

Pela relevância da matéria solicitamos o apoio dos nobres pares à
aprovação da matéria.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.375/2004, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar,

solicitando seja encaminhada ao Governador do Estado indicação
para concessão da Cidadania Honorária de Minas Gerais ao Sr.
Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente da COPASA. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.376/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando
seja formulado voto de congratulações com S.S. o Papa João Paulo II
pelo transcurso do 26° aniversário de seu pontificado. (- A Comissão
de Educação.)

N° 3.377/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro do Trabalho com vistas a que seja
realizado levantamento para se averiguar se as empresas estão
cumprindo o art. 389, § 1° e 20, da CLT, bem como a Portaria n°
3.296, de 1986, referentes à disponibilização de local apropriado para
a guarda dos filhos de suas empregadas, até que estes completem 6
meses de idade. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.37812004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a revista vicentina "Adoremos"
pelo transcurso do 900 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 3.379/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a VDL Siderurgia Ltda. pelo
transcurso do 100 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.380/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a Sra. Romilda dos Reis,
Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre -
32a SRE -, pelo transcurso dos 15 anos de instalação dessa
instituição. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.381/2004, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Diretor-Presidente das Lojas
Mig pela inauguração de uma filial dessa loja nesta Capital. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 3.382/2004, da Comissão Especial da Silvicultura, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor do IEF e ao Secretário da Fazenda
com vistas a que se estude a possibilidade de readequação da tabela
de valores da taxa florestal aplicados aos produtos que menciona. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 3.383/2004, da Comissão Especial da Silvicultura, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor do IGAM com vistas a que verifique os
problemas que menciona, relativos ao córrego Buriti Grande, bem
como os problemas que estão atingindo os moradores vizinhos às
áreas de plantio de eucalipto das Fazendas Buritis e Jacaré, no
Município de Felixlándia. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.384/2004, da Comissão Especial da Silvicultura, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável com vistas a que envie a esta Casa
projeto de lei que crie, no Plano de Carreira dos Servidores do IEF, o
corpo de fiscalização desse instituto. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 3.385/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Ouvidor da Polícia do Estado de Minas Gerais,
com vistas à obtenção de cópia do relatório final da pesquisa
"Letalidade das Intervenções Policiais em Minas Gerais". (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.386/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Ouvidor da Polícia do Estado de Minas Gerais,
com vistas a que providencie o levantamento dos nomes dos 381
policiais, civis e militares, denunciados à Ouvidoria, no período de
janeiro a junho deste ano. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.387/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria de Coordenação da Gestão Regional
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Centro-Sul da Capital, com vistas à transferência dos vendedores
portadores de deficiência do Shopping Tupinambás para o Oiapoque,
em Belo Horizonte. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.388/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Instituto Estadual de Florestas, à Secretaria e ao
Ministério de Meio Ambiente, com vistas.à averiguação dos fatos e
providências cabíveis para o ocorrido ao longo do Caminho da Luz,
rota de peregrinação que tem início no Município de Tombos e término
no Pico da Bandeira. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.389/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao IEPHA, com vistas à realização de estudos para
embasar o tombamento do Caminho da Luz.

N° 3.390/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas à interdição do tráfego de veículos no local que menciona, até
que ocorra a apuração de fatos ali ocorridos.

N° 3.391/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Bispo da Diocese de Caratinga cópia de denúncia
referente a atos de vandalismo contra a imagem de Santa Clara, no
local que menciona. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.392/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
com vistas à transferência do distrito judiciário de Leandro Ferreira
para a Comarca de Nova Serrana.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, e
Adelmo Carneiro Leão e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Turismo, da Deputada Maria Olívia e dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Paulo Piau.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, amigos, TV Assembléia, assessores, senhores e
senhoras, a minha vinda a esta tribuna nesta tarde é para registrar
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com muita alegria, particularmente para a região sul-mineira, que a
cidade de Pouso Alegre sediará a fábrica de caminhões Kia Motors do
Brasil, que investirá em nosso Estado, até 2008, R$50.000.000,00. O
comunicado	da	importante	realização	desse	significativo
empreendimento foi recebido ontem pelo Governador Aécio Neves e
pelo Secretário Wilson Brumer, que estiveram no Salão do Automóvel,
em São Paulo. Sem dúvida alguma, trata-se de um arrojado projeto,
que permitirá o surgimento de mais um pólo automobilístico em nosso
Estado, possibilitando, apenas na etapa inicial, a geração de 600
empregos, previstos para o início da produção, em junho de 2006.

Vários foram os fatores que influenciaram na escolha da cidade de
Pouso Alegre para a instalação da Kia Motors. Cumpre destacar de
saída o empenho do Governo Aécio Neves em dotar o nosso Estado
das melhores condições para a realização de investimentos dessa
envergadura. Nesse aspecto, tem sido fundamental a determinação e
o trabalho desenvolvido pelo Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Wilson Brumer, que tem emprestado sua experiência e
visão empreendedora em favor do crescimento da economia mineira,
consolidando nossa posição de liderança em vários segmentos da
atividade econômica nacional, especialmente no que diz respeito aos
produtos para exportação.

Minas, hoje, com toda a certeza, é o melhor lugar do Brasil para se
investir, especialmente pela seriedade e firmeza com que o Governo
Aécio Neves estabelece sérios entendimentos e negociações,
transmitindo segurança aos que desejam trabalhar produtivamente em
nosso Estado. Um detalhe deve ser ressaltado: mais uma vez o
Governo mineiro mostrou sua postura decidida em face da chamada
guerra, fiscal, pois a decisão da Kia foi ditada pela conciliação de
vários fatores estruturais, não lhe tendo sido concedido pelo Estado
nenhum incentivo específico para se decidir por Minas Gerais. Isso
demonstra o zelo do Governador Aécio Neves com os recursos
arrecadados e sua adequada destinação, não sendo certamente sua
intenção fomentar a disputa predatória entre as unidades da
Federação.

E preciso, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, destacar,
igualmente, um aspecto particular que distingue a iniciativa da Kia
Motors de optar pelo território mineiro para instalar sua fábrica. Na
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verdade, o projeto da Kia representa o primeiro passo para a
criação, em nossa região sul-mineira, do terceiro pólo da indústria
automobilística do Estado, que difere dos demais pelo fato de que,
enquanto os pólos de Betim e Juiz de Fora surgiram em torno de uma
montadora, em Pouso Alegre, a chegada da Kia deve ser atribuída à
existência da fábrica da (JSIPARTS, do Grupo USIMINAS, que produz
cabines e outras peças para caminhões e caminhonetes.

Aliás, também ontem, a USIPARTS anunciou investimentos da
ordem de R$45.000.000,00 na construção de uma nova linha de
prensas e no aumento da capacidade de sua linha de pintura, o que
certamente irá gear mais emprego e renda, especialmente no Sul de
Minas. Assim, Pouso Alegre experimentará a execução de um projeto
integrado, que tornará possível a expansão de atividades de
diferentes segmentos da indústria, que trabalharão coordenados e
terão, como resultado, o aumento da capacidade produtiva de cada
unidade industrial, com expansão do número de empregos criados.
Sem dúvida alguma essa integração favorecerá a montadora, no que
diz respeito à redução dos custos refletindo no preço do produto final,
o que o tornará mais competitivo nesses tempos de economia
globalizada.

Como parlamentar que representa nesta Casa o Sul de Minas, como
também outros ilustres pares, quero celebrar essa importante notícia,
saudando a Kia Motors na pessoa de seu Presidente no Brasil, José
Luiz Gandini, especialmente por sua história de êxitos iniciada na
Coréia do Sul em 1944, e que hoje reafirma-se em uma nova
trajetória, com toda certeza, vitoriosa, ao escolher a nossa mineira
Pouso Alegre para recepcionar sua unidade brasileira, que deverá
produzir, em 2008, 6 mil unidades do caminhão Bongo.

Para a população de Pouso Alegre e de toda a região é uma notícia
alvissareira e esperançosa, pois, além de gerar centenas de novos
empregos, teremos novos investimentos na região, reflexo de uma
nova jornada de crescimento econômico, que terá como carro-chefe o
pólo automobilístico do Sul de Minas.

Por essas razões, queremos mais uma vez saudar o nosso
Governador Aécio Neves, por sua grande capacidade administrativa e
visão empreendedora, que tem como Secretário de Desenvolvimento
Econômico Wilson Brumer, um dos homens mais preparados do setor
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empresarial para dirigir essa nova etapa de desenvolvimento de
nosso Estado. Podemos testemunhar que o Secretário Brumer não
tem medido esforços para que Minas Gerais tenha um crescimento
sólido e continuado, angariando o respeito mundial e conquistando
novas parcerias para o avanço econômico de nosso Estado.

Saúdo também o Prefeito Eneas Chiarini, que participou das
negociações para a instalação da unidade industrial da Kia em Pouso
Alegre.

Quero, também, em nome do Prefeito eleito Jair Siqueira, dar boas-
vindas à importante montadora, na certeza de que o município
honrará todos os compromissos firmados durante as negociações,
dando decidido apoio para a consolidação desse grande
empreendimento.

Quero registrar o reconhecimento do Sul de Minas ao Governo
mineiro por seus esforços para viabilizar investimentos como esse, de
tamanha expressão para a economia regional e mineira, manifestando
a nossa convicção de que a implantação desse projeto será o marco
inicial de um novo tempo para Minas e para o Brasil, o que refletirá em
uma melhor qualidade de vida de nossa população, o que é o desejo
maior de todos nós. Parabéns, Minas Gerais! Nossas boas-vindas à
Kia Motors, nossos aplausos ao Governo Aécio Neves.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, visitantes,
falarei sobre as recentes rebeliões que ocorreram em nosso Estado.
Houve uma rebelião na Delegacia de Furtos e Roubos, conhecida
internamente como Divisão de Crimes contra o Patrimônio, sediada no
Barro Preto, que . muito preocupou a população. Essa Delegacia tem
sido palco de tristes acontecimentos.

Lá se implantou a ciranda da morte, mecanismo usado por vários
presos como uma tentativa de diminuir a população carcerária e
demonstrar sua revolta pelo amontoado de pessoas existentes.

A Comissão de Segurança Pública, de que tenho a honra de ser
Presidente, tem feito várias audiências públicas e já ouviu o Delegado
responsável pela Delegacia de Furtos e Roubos. Ontem, na parte da
tarde, fizemos uma visita àquela unidade prisional, atendendo ao
pedido de seus policiais civis, e constatamos que suas 21 celas

rÁl



778

comportavam 425 presos, que estão em condições completamente
desumanas para cumprir sua pena. Além disso, encontramos celas
imundas e roupas totalmente sujas. Das 21 celas da Furtos e Roubos,
11 foram parcialmente destruídas pela população carcerária. E os
presos exigem transferência para outros estabelecimentos
carcerários.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa. advogou por longa data e,
assim como eu, sabe que há uma previsão para que, nas
penitenciárias estaduais, o preso ocupe um espaço de 6m 2. Ontem,
tive uma conversa com o Dr. Herbert, Juiz da Vara de Execução
Criminal de Belo Horizonte, e com o Dr. Otto, Chefe da Polícia Civil. O
primeiro me disse o seguinte: "Deputado, infelizmente nossas
penitenciárias não ressocializam ninguém, ou seja, não recuperam
ninguém". Estou de acordo com ele. Por que deixar 30, 40 ou 50
presos em uma única cela, onde mal conseguem dormir deitados?
Muitas vezes, dormem amontoados uns nos outros. Esse é um barril
de pólvora no coração de Belo Horizonte, no Barro Preto.

Comerciantes, moradores e transeuntes ficam apavorados, pois, de
quando em vez, há uma rebelião na Furtos e Roubos. Essa novela
vem se arrastando há muito tempo, e precisamos encontrar uma
solução para o problema. Perguntei ao Dr. Herbert se poderíamos
acionar o Ministério Público e provocar o Judiciário a fim de interditar
as celas dessa Delegacia, e ele me disse que já tomara essa medida
há tempos, mas que, infelizmente, não a tomaria novamente para que
sua sentença não caísse no vazio.

O Dr. Herbert está preocupado e alinhado com o setor da segurança
pública na busca de soluções. A Comissão de Segurança Pública da
Assembléia não pQde permitir que a situação continue assim.

A Delegacia de Furtos e Roubos, a Delegacia de Furtos de Veículos
e a Divisão de Tóxicos e Entorpecentes da Gameleira são três barris
de pólvora que podem explodir a qualquer momento. Nesse final de
semana, houve um sinal mais recente. Estivemos com o Dr. Otto,. e.
120 presos foram transferidos para a Vara Penitenciária.

Nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, seria mais desumano manter
40 ou 50 presos amontoados em uma cela da Furtos e Roubos, sendo
que, dos 425 presos que lá estavam, 179 já foram condenados e,
portanto, deveriam estar em uma penitenciária estadual? Seria mais
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desumano dividir uma cela da Nélson Hungria, da penitenciária de
Ipaba, da Floriano Peixoto, em Valadares, da Dênio Moreira, em Unaí,
de uma penitenciária de Juiz de Fora e de Patos de Minas, ou seja, de
qualquer penitenciária estadual? Por que não manter dois ou três
presos em cada cela? Mas permitimos que a Furtos e Roubos
continue sendo um barril de pólvora. A ciranda da morte, praticada
pelos próprios presos, já matou dezenas de detentos.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o pior de tudo é que, ontem,
estivemos visitando essas celas na Delegacia de Furtos e Roubos. As
condições em que os policiais civis estão trabalhando nessa
Delegacia são mais do que desumanas, são insalubres. Eles não
podem chegar em casa e ter contato com seu filho ou esposa, pois
devem tirar as roupas em um local reservado e colocá-las em um
recipiente de plástico, para que sejam lavadas, evitando, com isso,
transmitir doenças como AIDS e tuberculose. Pasmem, até o presente
momento, esses policiais não recebem por atividade insalubre, mas
continuam tendo contato com a sujeira e a morrinha dos presos.
Todos os que visitam uma cadeia sabem do que estamos falando.

Isso não pode continuar. E o preso é cada vez mais ousado,
ameaçando quebrar tudo, como fizeram em Caratinga. Em recente
visita da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, pediram que
fossem apuradas denúncias de crime de tortura praticado por três
policiais militares.

Ocuparemos a tribuna para trazer esta discussão à Casa.
Infelizmente, estamos assistindo, por parte de alguns Promotores, um
grande equívoco no que diz respeito a esse crime. Estão banalizando
a denúncia por crime de tortura. Enquanto isso, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, a polícia se encolhe, porque nenhum policial deseja
pagar um preço tão alto, pois a pena acessória do crime de tortura é
também a perda da função.

Com isso, os presos não admitem sofrer nem um beliscão, sem que
denunciem o policial por crime de tortura. Não podemos assistir
passivamente a esse avanço. Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, a lei
não fala que o crime de tortura se restringe ao agente público. Esse
empresário que teve a sua casa invadida no Bairro São Bento e que
teve uma metralhadora apontada para a sua cabeça também não
sofreu uma tortura? Quantos foram os assaltos a residências, como o
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seqüestro recente da família do gerente do Banco do Brasil na Av.
Antônio Carlos, próximo à região da Pampulha! Será que essas
pessoas não sofreram o crime de tortura? Desconheço uma denúncia-
crime, no Estado de Minas Gerais, em que algum bandido tenha sido
denunciado por crime de tortura. Não conhecemos nenhuma denúncia
desse tipo, somente as dirigidas ao agente público.

Recentemente tivemos 17 policiais da ROTAM denunciados por
isso. E os presos continuam avançando contra o segmento da
segurança pública. A polícia está encolhendo, e a sociedade está,
cada vez mais, sofrendo nas mãos dos marginais.

Portanto, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, queremos fazer
um apelo ao Governador Aécio Neves, ao Desembargador Lúcio
Urbano, ao Chefe de Polícia Civil deste Estado, Delegado Otto
Teixeira Filho; ao Subsecretário de Assuntos Penitenciários, Delegado
aposentado da Polícia Federal Agílio Monteiro, para que realmente
passemos a abrigar dois ou três presos nas celas das penitenciárias.
Pergunto aos defensores dos direitos humanos desta Casa, de
qualquer ONG, da Câmara Municipal ou da Promotoria o que é mais
desumano: manter 50 presos em uma cela dentro da Furtos e Roubos
ou manter dois ou três presos dentro de uma cela de 6m2 em uma
penitenciária estadual? Há um flagrante descumprimento da Lei de
Execução Penal no Estado de Minas Gerais. A Polícia Civil e a Polícia
Militar não deveriam estar tomando conta de presos, mas
permanecem com essa função.

Nos próximos dias, nesta Casa, estaremos apresentando um projeto
de lei para que possamos, no mínimo, restringir as visitas a delegacia
de polícia. Lá não há efetivo, não há local separado para que a família
possa visitar o preso. Lá não é penitenciária, é um local
completamente insalubre para que policiais civis ou militares
continuem exercendo sua profissão. Tenho certeza de que os
defensores dos direitos humanos certamente concordarão com este
Deputado. A Divisão de Tóxicos e Entorpecentes está com mais de
200 presos; a Delegacia de Furtos e Roubos, com mais de 400
presos; a Furtos de Veículos, a Delegacia de Venda Nova e outros
tantos distritos policiais estão abarrotados de presos. Enquanto isso,
na Penitenciária Nelson Hungria, na Dutra Ladeira, na José Maria
Alkmim, na penitenciária de Ipaba, na Dênio Moreira, na Floriano
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Peixoto, ou seja, em Valadares, em Unaí, em Ipatinga, em Betim,
em Contagem, todas as penitenciárias podem abrigar, perfeitamente,
mais de um preso em suas celas.

Portanto, estamos com barris de pólvora permanentemente na
iminência de explodir. Quem é afetado imediatamente? Primeiro, os
policiais que estão fazendo a .segurança, que recebem diretamente
esse impacto; segundo, a população. Moradores, comerciantes e
pessoas que transitam pelo Barrõ Preto não têm mais paz porque a
Furtos e Roubos é um permanente barril de pólvora. E nós, por mais
esforços que façamos na Comissão de-Segurança Pública, não temos
encontrado respaldo por parte das autoridades.

Fazemos um apelo ao Governador, ao Desembargador Lúcio
Urbano, Secretário de Defesa Social; ao Delegado Otto Teixeira Filho
e ao Subsecretário de Assuntos Penitenciários, aliás com a
aquiescência do Juiz Dr. Herbert, da Vara de Execuções Criminais,
para que permitamos que as penitenciárias estaduais abriguem em
uma cela dois ou três presos. Assim, tenho certeza, poderíamos
transferir todos os presos da Furtos e Roubos, da Divisão de Tóxicos,
da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e da Seccional de
Venda Nova, retirando dessas delegacias de distritos essa condição
de barril de pólvora permanente. Estaremos debruçados em nosso
gabinete, juntamente com nossa assessoria, para buscar uma solução
do ponto de vista legislativo, apresentando um projeto de lei para que,
no mínimo, façamos uma triagem com antecedência, restringindo ao
máximo o número de visitas. As barras de ferro da Furtos e Roubos só
puderam ser serradas por causa da entrada de visitas dos próprios
presos.

Se desejamos que a população de Belo Horizonte tenha segurança,
é necessário decretar a tolerância zero contra o crime, por meio do
rígido controle das cadeias, das delegacias e das penitenciárias, a fim
de que o cidadão ordeiro, o trabalhador e a pessoa de bem tenham o
mínimo de segurança, pelo menos a segurança objetiva. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,

público presente, TV Assembléia, temos tido oportunidade de
acompanhar a evolução da medicina no Pais e no mundo, além da
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possibilidade permanente, a partir da prevenção, de salvar vidas.

Podemos acompanhar as orientações dadas pela comunidade
médica, a fim de que as pessoas cuidem da sua saúde, especialmente
a partir da prática de esportes e de exames preventivos contra os
diversos males vividos pela sociedade moderna.

Sr. Presidente, existe uma grande campanha relativa ao câncer de
próstata. Quatrocentos mil brasileiros têm câncer de próstata. A cada
3 minutos, um novo caso irá surgir, e uma pessoa morrerá a cada 24
minutos. A situação é alarmante. Somente em 2003 foram
diagnosticados 35 mil casos, com 8 mil óbitos. O câncer de próstata é
o mais freqüente nos homens e o 2° maior causador de morte no
Brasil.

Apesar do avanço, da oportunidade de termos o diagnóstico desse
câncer, em Belo Horizonte, por exemplo, uma pessoa aguarda de um
a dois anos para se submeter a uma cirurgia de próstata.

O Governo Federal talvez desconheça que um em cada seis
homens, após os 45 anos de idade, têm a doença. Portanto,
Deputados, teoricamente é possível que 11 entre nós sejamos
portadores de câncer de próstata.

Em face da apatia com que a questão tem sido tratada, a Sociedade
Brasileira de Urologia arregaçou as mangas e está conclamando
todos os segmentos da Nação a participarem do primeiro Dia Nacional
de Combate ao Câncer da Próstata, que acontecerá em 17 de
novembro, com ampla divulgação por meio da televisão, do rádio e de
"outdoor", com palestras e distribuição de folhetos e CDs contendo
informações sobre a doença, os tratamentos e os sintomas.

Precisamos tocar neste assunto, pois o maior risco do câncer de
próstata está no fato de a doença não apresentar sintomas na fase
inicial, justamente quando o homem pode ser curado, já que se trata
de uma doença que ainda não tem como ser evitada.

Quando diagnosticado na fase inicial, o câncer de próstata pode ser
tratado com a possibilidade de cura de até 90%. Na fase avançada,
esse percentual cai para apenas 10%.

E fundamental que, na fase inicial, tenhamos a descoberta e o
tratamento imediato desse mal, que, infelizmente, alcança tantos
brasileiros.

A maior preocupação da Sociedade Brasileira de Urologia é com o
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preconceito em torno do exame do toque retal. A mulher,
acostumada aos exames ginecológicos preventivos, é quem
praticamente "empurra" seu marido na busca dessa ajuda médica.

Os médicos ainda fazem o alerta: quem tiver um histórico de câncer
de próstata na família deve começar a procurar um especialista aos
40 anos.

Por isso tive o cuidado de apresentar este pronunciamento nesta
tarde, Sr. Presidente, e também solicitar a V. Exa. o engajamento
desta Assembléia Legislàtiva neste primeiro Dia Nacional de Combate
ao Câncer de Próstata. Nosso País só agora acorda para a situação
tão grave que tantos brasileiros estão vivendo.

Então, solicito o engajamento desta Casa e da grande bancada de
médicos que temos nesta Assembléia, que podem ajudar
permanentemente os homens do nosso Estado.

Faço um apelo a todos os governos, especialmente o municipal,
para que possamos ter os mutirões tão importantes. Temos uma
extensa fila de homens, especialmente em Belo Horizonte,
aguardando para serem submetidos a essa cirurgia, que, sem dúvida,
salvará a vida desses homens.

Trata-se de uma convocação para que toda a Assembléia
Legislativa, todos os Deputados e as Deputadas, representando este
nosso grande Estado, possam levar para suas regiões este alerta e
esta informação, que podem preservar tantas vidas.

Deputadas, Deputados, telespectadores da TV Assembléia, no
período deste pronunciamento, mais dois brasileiros acabam de
contrair o câncer de próstata.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento o Deputado
João Leite pelo pronunciamento. São ações e oportunidades dessa
natureza - em que o Deputado, a Casa, o Poder, a instituição
contribuem cada vez mais com a saúde pública do nosso povo - que
enradecem este parlamento.

E bem verdade que, até então, quando se falava em prevenção do
câncer, todas as atenções - e não poderia ser diferente - estavam
voltadas para a mulher. Houve um avanço muito grande na prevenção
do câncer do colo do útero. O exame, hoje, está presente em todos os
municípios de Minas Gerais. Tornou-se fácil fazer a prevenção, pois
há informação e conscientização da mulher a respeito do seu direito e
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do dever de fazer essa prevenção. Veio, depois, o mutirão do
câncer de mama, que, graças a Deus, está salvando a vida da mulher.
Hoje, notamos que a preocupação voltou-se também para o homem.

E verdade o que o senhor está dizendo: o câncer de próstata está
matando homens que, muitas vezes, são jovens. A cada dia, os
métodos de diagnóstico da doença estão sendo aprimorados. Faz-se
necessário que os Governos Federal, Estadual e Municipais passem a
se preocupar com a informação e com a conscientização desses
homens, por meio de um programa continuado de prevenção do
câncer de próstata. Até então, esse assunto é tabu. Muitos homens,
por medo ou vergonha, não procuram os médicos para realizar o
exame de próstata. Eles não sabem que simples exames de ultra-som
e de sangue podem detectar o problema, e só então eles seriam
encaminhados ao proctologista.

Parabéns, Deputado João Leite. A Comissão de Saúde está atenta a
esse problema. Seu pronunciamento reforça a nossa luta. Proponho
que o seu pronunciamento seja o tema do dia para a Frente
Parlamentar de Saúde e para a Comissão de Saúde. Podemos
procurar o Secretário de Saúde para tentar democratizar as
informações, para que os homens fiquem livres do câncer de próstata.
Seu pronunciamento foi bem-feito e chamará a atenção. Portanto,
colocamo-nos à disposição para engrossar a fileira, juntamente com
V. Exa., e levarmos o melhor programa de prevenção de câncer de
próstata a todos os municípios para salvar a vida dos homens
mineiros.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. É
importante a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar da Saúde
tratarem do tema. Creio que os números mostram a importância de a
Comissão tratar desse tema, especialmente naqueles municípios que
têm gestão plena na saúde, como é o caso de Belo Horizonte. Muitos
homens com diagnóstico de câncer de próstata, lamentavelmente,
aguardam de um a dois anos na fila para serem submetidos a cirurgia.
No Brasil, um em cada seis homens, após os 45 anos, possui a
doença. Esse dado nos mostra a importância de tratarmos do tema
nesta Assembléia Legislativa. Faz-se necessário que a Comissão de
Saúde se junte à Sociedade Brasileira de Urologia, que está à frente
do primeiro Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. Sinto-
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me feliz ao perceber o engajamento da Comissão de Saúde e da
Frente Parlamentar da Saúde, representando esta Assembléia.

Obrigado, Presidente, deixarei um tempo para meus colegas se
pronunciarem.

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

Deputados, prestava atenção em alguns discursos, entre eles o do
Deputado Sargento Rodrigues. Sinto-me triste e preocupado ao ver o
estardalhaço feito pela imprensa por causa da detenção de uma figura
que hoje é muito importante, o Sr. Luís Inácio Duda Mendonça, por
participar de uma rinha de galo. Ao ligarmos a televisão, vemos dois
marmanjos pesando quase 200kg, brigando, tomando porrada. A
nossa sociedade pode assistir a isso, mas não pode assistir a briga de
galos. Isso é uma hipocrisia. O galo de briga vem de uma raça
especial. Nas rinhas e nos criadouros eles levam vida boa, são
tratados como gente. Não vemos a banalização da vida humana, mas
vemos homens brigarem - sem contar as lutas acadêmicas. Essa é
uma hipocrisia da nossa legislação que precisa ser revista.

Hoje a polícia se preocupa com rinhas de galos. Se ali há
problemas, como dizem, é uma outra questão. A briga de galos em si
não traz mal à sociedade. Se os galos não podem brigar porque
morrem, não poderíamos comer ave alguma. Os senhores já viram
como morre o coitado do frango de granja, que gasta 40 dias para
ficar com 2,400kg? Eles o enfiam num buraco e cortam a sua língua
para morrer. Além do problema da briga de galos, esse também é um
ponto que devemos rever. Matar o porco com uma facada no coração
também não poderia acontecer. Algumas pessoas poderão dizer que
levam esse assunto à tona porque prenderam o Sr. Luis Inácio Duda
Mendonça. O caso não é esse. Precisamos rever a nossa legislação,
principalmente a legislação referente às contravenções, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

A nossa Polícia Militar de Pará de Minas se preocupa muito em
prender os velhinhos que estão no coreto da praça jogando carteado
valendo mil réis. Agem dessa maneira como se isso fosse uma afronta
à sociedade, enquanto há bandidos matando pessoas, como, por
exemplo, um Delegado de Polícia Regional que foi morto, há 30 dias,
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com um tiro no rosto. Preocupam-se com uma contravenção que
se encontra no Código Penal de 1940. E pouco demais para a polícia
preocupar-se. Parece-me que ela deseja aparecer mais que combater.
Combater o quê? Essa é a nossa reflexão. Desejam combater essa
briga porque os galos machucam uns aos outros e podem morrer?

Deputado Rêmolo Aloise, para os que sobrevivem, há hospitais, até
com CTI, onde podem ser tratados, cuidados, porque são aves
preparadas justamente para enfrentar uma briga. Os galos de briga
precisam ir ao hospital como o ser humano que "dá porrada" numa
luta, numa briga, e sai do ringue, às vezes, precisando de cuidados.

Essa é a polêmica a que assistimos pela televisão. Muitas pessoas
não desejam abordar essa questão. A polícia e a justiça perdem muito
tempo para analisar esses casos que precisam ser revistos pela
legislação. Não há justificativa em mantermos essa legislação em
vigor, esse Código das Contravenções Penais de 1940. O mesmo
caso ocorre quando verificamos a polícia prendendo 30, 40 pessoas
porque jogam truco, pife e carteado valendo R$0,50, R$0,10. Indago à
justiça e à polícia: para que prendê-las?

Sr. Presidente, V. Exa. precisa ajudar a tomar essas providências,
para que a polícia cuide de assuntos mais importantes que afetam a
sociedade. Vivemos de hipocrisia e de discurso sobre o que não traz
dificuldade alguma para a população. Como o Deputado Sargento
Rodrigues disse, o que traz malefício são essas cadeias que, apesar
de suportarem só 4 presos, abrigam 50. Isso pode acontecer. Os
presos podem ficar nas masmorras, como vemos, falamos e não
tomamos providência, mas briga de galos e jogar carteado não. Os
galos de briga são mais importantes que o ser humano.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
não há como negar que, de fato, há assuntos mais sérios para se
analisarem. Há vidas humanas sendo ceifadas e esses assuntos
precisam ser debatidos no Plenário desta Casa e no do Congresso
Nacional, e decisões precisam ser tomadas pelos nossos
governantes. Cito um exemplo para ilustrar. E um absurdo o Governo
Federal continuar contingenciando o Fundo Nacional de Segurança
Pública - FNSP -, não repassando o que é de direito de Minas Gerais
para ser aplicado na segurança, apenas para demonstrar certa
grandeza junto ao FMI e dizer que possui um superávit maior que o
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exigido pelo FMI. Então, retém o dinheiro que seria aplicado em
segurança para promover a bravata de dizer que o País gasta menos
que arrecada. De fato, isso é coisa séria.

Apenas pondero que, se por um lado também acho inaceitável ver
dois seres humanos se digladiando em um ringue, seja de luta livre ou
de boxe, Deus também nos deu o livre-arbítrio. Era inaceitável,
durante o Império Romano, que os gladiadores fossem obrigados a
lutar até a morte. Felizmente o ser humano evoluiu, pelo menos em
parte. Ainda continua se matando por aí, mas o fato de haver luta livre
não justifica que animais sem livre-arbítrio sejam condicionados para
se agredirem até a morte. Sou médico veterinário e sei que nenhum
animal nasce com a vocação para matar outro da mesma espécie.
Existem animais que caçam animais de outras espécies para garantir
sua sobrevivência. Mas um galo de qualquer raça, mesmo o galo
índio, tradicionalmente usado nas brigas, é treinado e condicionado
por uma mente perversa que quer ver violência.

Com todo o respeito a V. Exa., concordo que há coisas mais sérias
para serem tratadas. Mas não diga que briga de galos deve ser
liberada e que é normal, porque se trata de uma perversidade do ser
humano. Colocar animais para se matarem apenas para satisfazer a
vaidade e o prazer de um ser humano que aposta R$50.000,00 em
uma jogatina que nem é tributada... E duro ver o homem de confiança
do Presidente da República estimulando esse tipo de coisa. Respeito
a opinião de V. Exa., que é uma referência nesta Casa por sua luta e
por suas posições. Há coisas mais importantes para tratarmos. Mas
não podemos dizer que isso deva ser considerado normal - eu, pelo
menos não considero. Creio que é uma aberração e que seres
humanos que ainda estimulam isso não estão contribuindo para uma
sociedade mais justa, equilibrada e humana. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Respeito todas as opiniões, mas penso o
contrário. Há galos que, ao serem colocados no galinheiro, quase
matam as galinhas, isso porque gostam de briga. E uma polêmica e.
uma situação que deve ser discutida. No entanto, não vamos discutir
sobre a briga de galos, mas sobre a legislação. A briga de canarinhos-
chapinha, por exemplo, é proibida. Mas, se pusermos um espelho
grande na frente de um deles, ele dará bicadas de todo jeito, porque é
da sua índole brigar. O galo índio também já tem essa disponibilidade
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para brigar. Se colocarmos um galo desses no galinheiro, ele mata
todas as galinhas. Esse assunto é polêmico, mas deve ser discutido.
Não a briga de galos, em si, mas devemos discutir as contravenções.
A Lei de Contravenções Renais no Brasil deve ser revista
urgentemente. As prisões são feitas. Quando se trata de uma pessoa
ilustre, como o Duda Mendonça, que em nenhum momento quis
esconder que era apaixonado pela briga de galos, ele foi muito claro e
disse que esse era seu "hobby". Podemos discutir sobre a briga de
galos, mas o principal é a legislação. Essa legislação já está mais do
que ultrapassada, e é uma demagogia pedir para a polícia cuidar
disso.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Gostaria de participar
dessa discussão. Quanto à revisão da Lei de Contravenções Penais,
concordo. Ela cita determinados tipos de crimes que não deveriam ser
tratados por uma lei de contravenções, mas pelo Código Criminal.

Quanto à briga de galo - já tive oportunidade de falar sobre isso -,
trata-se de uma crueldade contra os animais. Não falarei, como o
Ministro Magri, dos direitos humanos dos galos. Mas creio que uma
sociedade humana deve primar pelo respeito aos direitos humanos,
porém, com uma visão maior dos direitos das criaturas vivas.

Entendo que qualquer forma de crueldade praticada contra as
criaturas vivas tem de ser repudiada, tratada como algo degradante,
que diminui a humanidade. Seria importante conversarmos sobre essa
questão, partindo de tradições religiosas antigas, como o budismo,
para o qual o respeito aos animais é critério fundamental para o
relacionamento entre os seres humanos.

Brigar não é inerente à natureza da raça. Com toda certeza, se um
pintinho for criado junto aos demais animais, não se tornará apto para
briga. Pode até ser um pouco mais belicoso no relacionamento, mas
nunca matará. Para que o animal se torne apto a matar, colocam
esporas especiais de plástico, que são cortantes, e fazem o mesmo
com os bicos. Além disso, muitas vezes, serram, limam o bico, para
que os animais possam matar. Ou seja, transformam o animal, que
merece toda consideração e respeito, em um ser matador. A meu ver,
não será humana a sociedade que trata outros seres vivos dessa
forma.

Concordo com a revisão da lei de contravenções, mas entendo que
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qualquer tipo de maus-tratos aos animais deveria ser tratado com
mais rigor.

O Deputado Antônio Júlio - Como disse ao nobre Deputado
Domingos Sávio, respeito todas as opiniões. No entanto, há crueldade
maior do que quando se mata um boi? Quando caminha para ser
executado, o boi chora; em seguida, toma uma porretada na cabeça e,
depois, uma facada no coração. Isso também é crueldade. Temos de
entender essa questão. V. Exa. disse que não pode haver confronto
entre duas aves ou outros animais.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Quem matar bois dessa
maneira estará desrespeitando uma lei estadual, que estabelece, para
esse fim, o choque. Ademais, a Farra do Boi é ilegal. Seria bom que
V. Exa. passasse esses fatos à Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia. Temos de denunciar essa questão, pois existe uma lei
que diz o contrário.

O Deputado Antônio Júlio - E preciso fazer essa discussão.
Posiciono-me em defesa do ser humano, da vida humana, que, aliás,
não é preservada. Estamos preocupados em preservar o galo, e não o
homem. Hoje há a banalização da vida humana. Atualmente, não se
tem ao ser humano nenhum respeito.

Nós mesmos não nos respeitamos. Por meio da televisão,
assistimos a brigas violentas, sangrentas. Isso pode acontecer.
Existem pessoas que têm coragem de pagar R$25,00 para assistir. As
vezes até imaginamos que se trata de uma ficção ou de uma
montagem, visto que não é lógico um ser humano agüentar tantas
pancadas. Podemos deixar nossas crianças assistir a essas brigas. As
famílias, todas as pessoas, podem assistir a elas. No entanto, no que
se refere a uma briga de galos, que são preparados para isso, que
têm seu comportamento voltado para a briga, todos ficamos
preocupados. A briga de galos é proibida, mas a luta livre não. Essa
questão tem de ser discutida. Estou falando isso aqui, mas entendo
que a sociedade tem de deixar de hipocrisia, deixar de cobrar algo
que não traz nenhuma dificuldade para a população e para a Nação.
Não temos coragem de discutir aquilo que realmente causa
dificuldades.

Ouvi o Deputado Sargento Rodrigues referir-se às penitenciárias. Se
tentarmos construir penitenciárias, por exemplo, em Divinópolis e
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Ouro Fino, veremos que parte da sociedade se manifestará contra.
No entanto, vem aqui dizer que um lugar construído para dez presos
está ocupado por 40. Sei o que significa enfrentar igrejas e algumas
pessoas da sociedade, porque passei por essa situação. Na
oportunidade, posicionaram-se contra. Alegaram que em um lugar
construído para 20 presos encontravam-se 40, mas não querem a
construção de penitenbiárias. Dessa forma, só se se mandar matar os
presos ou se cada um dos que se posicionarem contra levar para casa
dois presos. Talvez seja uma solução. Temos de ter coragem para
discutir essas hipocrisias.

Fiquei abismado e preocupado de ver tanta divulgação pela prisão
do Luís Inácio Duda Mendonça por estar participando de uma briga de
galos. Vemos tantas pessoas morrerem sem nenhuma preocupação
da polícia, no entanto, a briga de galos passou a ser mais importante
que o bandido que está matando, que o traficante que continua
brigando e tirando vidas. Com esses, a polícia não está preocupada.

Esse não é o Galo mineiro, mas o galo de briga, o galo-índio. O
nosso Galo também precisa de um posicionamento desta Casa pelo
absurdo que a CBF e o STJD estão fazendo com esse time, numa
perseguição ao povo mineiro, quando não se cumpre a legislação. O
Atlético tinha de ser punido, mas houve duas punições, sendo que
uma não está na legislação do nosso futebol. Depois falaremos a
respeito, pois o assunto merece manifestação desta Casa em prol do
povo mineiro e em defesa do futebol do Atlético, do Cruzeiro e do
América. Trata-se até da sobrevivência do nosso esporte, porque o
comportamento de um torcedor prejudicou o esporte mineiro,
beneficiando os clubes de São Paulo e do Rio. Apresentaremos
moção de repúdio contra a QBF e o STJD por essa punição excessiva
ao nosso glorioso Clube Atlético Mineiro.

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

Deputados, torço para que os galos, os animais domésticos, que têm
uma história especial na convivência com o ser humano, sejam
preservados da crueldade.

Costumo ser cruel com o Galo, para o qual o Deputado Antônio Júlio
torce, embora tenha por esse time um enorme respeito, em que pese
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a nos fazer sofrer, como ocorreu no domingo passado.

Discutiremos, neste momento, um assunto da área de segurança
extremamente relevante para Minas Gerais e para o Brasil. Trago
essa discussão a esta Casa e não o faço de forma inédita, haja vista
que o Governador Aécio Neves tem manifestado, por mais de uma
vez, a importância de se rever a forma com que o Governo Federal
está tratando a questão do Fundo Nacional de Segurança.

Para os que estão nos ouvindo pela TV Assembléia ou que nos
acompanham das galerias, embora muitas pessoas conheçam o
assunto, é bom esclarecer que o Fundo Nacional de Segurança,
assim como o Fundo Penitenciário, são Fundos constitucionais, para
os quais é destinada uma parcela do orçamento da União. Existem
regras legais para sua aplicação em razão das populações que
compõem os Estados da Federação.

Portanto, não se trata de nenhum favor do Governo Federal
repassar esse dinheiro ao Estado de Minas Gerais. Ocorre que, por
não haver uma regulamentação clara relativamente à forma de
repasse, como existe para a educação, em que é repassado sob
forma de duodécimos, mês a mês, como acontece também com os
recursos do SUS, na área da saúde, as verbas da segurança acabam
sendo objeto de manipulação pela equipe, econômica do Governo,
com a concordância do Presidente Lula. O dinheiro da segurança
pública é utilizado num gesto de grandeza, não para com o povo
brasileiro, mas para com o FMI.

O mesmo FMI que o PT, que a Oposição combateu durante tanto
tempo agora recebe, com freqüência, o gesto da equipe econômica do
Governo, do Presidente Lula, que diz: "Vocês queriam um superávit
de 3%, nós, do PT, oferecemos um superávit de mais de 4%".

Mas de onde está vindo esse dinheiro? Que matemática é essa do
Governo, em que está gastando menos do que arrecada? Isso é uma
matemática elementar, mas é bom que seja dito, com todas as letras,
que superávit nada mais é do que o resultado entre uma aritmética
simples em que se subtraem de tudo o que o Governo arrecada todas
as despesas e, no final do ano, sobra algum saldo. Esse é o superávit.

Por que sobra? Porque gastou menos. Isso é ótimo, porque o
Governo precisa ser comedido e não endividar mais o País. Mas
gastou menos onde? Não foi na compra de um avião presidencial,

rÁl



792
porque logo que assumiu o Governo fez questão de arrumar
recursos no orçamento para comprar um novo avião presidencial.

Não foi nos gastos de passagens aéreas dos servidores do primeiro
escalão, que continuam batendo recordes. Não foi nas nomeações em
cargos de confiança. Esse superávit tem sido obtido dos recursos da
CIDE, que são para arrumar nossas estradas, que continuam
esburacadas, matando braiIeiros.

O superávit continua no dinheiro da segurança. Algumas pessoas,
de forma muito precipitada, porque são bons companheiros tanto aqui
na Assembléia como em outros Estados, fazem a defesa veemente do
Governo. Dizem que segurança pública é dever do Estado, mas não é
bem assim. Senão, seria equivalente a dizer que a saúde e a
educação também seriam dever do Estado. No final das contas, tudo
seria dever do Estado ou do município.

E bom lembrar que quase 70% da arrecadação do País vai para os
cofres da União, que não tem estruturas de segurança nos Estados e
nos municípios. Por isso, ela deve repassar os recursos. Ela também
não tem estruturas de saúde, e poucas são as estruturas de educação
nos Estados e municípios.

O nosso Líder da Maioria na Casa, Deputado Toninho Andrada, em
reunião hoje pela manhã, lembrou que há determinadas questões de
segurança, além das Forças Armadas, que são obrigações diretas do
Governo Federal. Como os crimes de natureza federal, de
contrabando, de tráfico de drogas e os hediondos. Infelizmente, esses
crimes não são raros no Brasil.

Muitos bandidos que deveriam estar em penitenciárias federais
estão sendo mantidos em penitenciárias estaduais. Isso acontece
porque o Governo Federal é omisso no combate a esses crimes,
como também no trabalho de deter e fazer com que esses criminosos
cumpram as suas penas. Há muitos Fernandinhos Beira-Mar pelo
País que até ficam famosos. Esses criminosos são de
responsabilidade do Governo Federal, mas ficam migrando de Estado
a Estado. Em Minas Gerais, há centenas desses presos em nossas
penitenciárias, onde acabam difundindo, perante os outros presos, as
suas práticas de tráfico de drogas, crimes hediondos e outros mais
graves.

E importante rediscutir a aplicação dos Fundos Penitenciário e de
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Segurança Nacional. Não é admissível que o Governo Federal
fique todo ano contingenciando os recursos e, no final do ano,
empenhe alguma coisa para pagar no ano seguinte. Isso acontece
como se esse dinheiro fosse uma aplicação supérflua, e não uma
obrigação do Governo Federal repassar os recursos a Minas.

Há pouco tempo, apresentamos ao Secretário de Defesa, Dr. Lúcio
Urbano, e ao Chefe de Polícia um anteprojeto para a região do
Centro-Oeste mineiro, para Divinôpolis e para toda a região que é
alcançada pelo 230 Batalhão de Polícia, cuja sede é em Divinópolis, e
pela Delegacia de Polícia Regional de Divinópolis.

Esse projeto é elementar. Trata de equipar as Polícias Militar e Civil
com armamentos, coletes, rádios, viaturas, condições de treinamento
e logística, computadores, equipamentos de GPS, nada
extremamente sofisticado ou caro. Com cerca de R$5.000.000,00
poder-se-ia contemplar urna região com mais de 50 municípios e,
aproximadamente, 1.500.000 habitantes. Portanto, uma população
expressiva de Minas Gerais.

Infelizmente, até hoje nenhuma resposta foi dada ao nosso projeto.
O Estado só teria uma maneira de nos atender: com recursos do
Fundo de Segurança Nacional, que existem para isso, para serem
usados, em parceria com o Estado, para equipar as Polícias Civil e
Militar. Fizemos esse apelo e, até hoje, não tivemos resposta. E hora
de fazermos essa discussão, de fazermos coro com o Governador
Aécio Neves, que requer que o Governo Federal dê a Minas o que é
de Minas. Não se trata de nenhum favor. Que faça isso sob a forma
de duodécimos, não apenas para Minas Gerais, mas para todos os
Estados da Federação, em vez de reter esse dinheiro e dizer, no fim
do ano, que economizou. Economizou sacrificando segurança e as
estradas, que continuam não sendo recapeadas.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Caro Deputado Domingos
Sávio, incorporo-me às preocupações de V. Exa. de patrulhar e
fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Também compartilho com a
idéia de V. Exa. de defender a redução do superávit, criado em sua
concepção pelo Governo anterior e mantido pelo atual, o que vem
impedindo os investimentos públicos.

A bem da verdade, gostaria de dizer que, recentemente, estive
fazendo levantamento em Minas Gerais acerca da execução
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orçamentária. Concluímos que, das transferências previstas pelo
Governo Federal, de um total de R$1.800.000.000,00, já foram
realizadas transferências no valor de R$1.400.000.000,00. V. Exa. tem
razão quando diz que as transferências para a segurança pública
estão reduzidas em seu ritmo, mas estão sendo realizadas. O "Minas
Gerais" divulgou que, para a Secretaria de Segurança Pública, em
convênio previsto de R$5.600.000,00 já foram transferidos
R$11.200.000,00. Para a defesa social - aí é lamentável - em
convênio de R$84.000.000,00, foram feitas transferências de
R$15.000.000,00. Atente-se: para a Secretaria de Desenvolvimento e
Esportes do Ministério da Justiça, foram repassados, de
R$1.700.000,00, R$1.260.000,00.

Quero dizer a V. Exa. que, sem dúvida alguma, a preocupação,
nesse caso específico, para que se acelerem as transferências conta
com a nossa completa anuência e concordância.

Não poderia deixar de dizer, de público e bom som, que o Governo
Federal vem realizando 77% das transferências até o presente
momento.

O Deputado Domingos Sávio - Deputada Jô Moraes, tenho por V.
Exa. muito respeito. Diria mais, se me permite, um carinho especial e
admiração pelo seu trabalho e por sua postura de independência,
acima de tudo, por estar vinculada às causas públicas, e não aos
governos, que são temporais.

Mas, queria lembrar-lhe que esses 77% a que V. Exa. se refere são
recursos com os quais o Governo Federal não faz nenhum favor, pois
trata-se de recursos de parcelas do lPl, do Fundo de Participação do
Estado. Na verdade, a importância de R$1.700.000.000,00 a que V.
Exa. se refere corresponde, por exemplo, a dizer que o Governo Aécio
Neves repassou parte do ICMS a determinado município. Isso não é
favor algum, mas recurso de direito do Governo de Minas. Se o
Governo Lula não o repassasse, poderia até ser cassado, porque tem
de fazê-lo, em data exata, a todos os Estados. Até o presente
momento. Foram repassados cerca de R$50.000.000,00, para um
orçamento da ordem de R$22.000.000.000,00. Portanto, é um volume
extremamente baixo, diria insignificante, menor que o de vários outros
Estados bem menores da Federação. Não pode nem ser comparado à
generosidade do Governo Lula, por exemplo, com a Prefeitura de São
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Paulo, que chegou a ter recebido mais que todo o Governo do
nosso Estado.

Então, na verdade, Deputada Jô Moraes, ao repassar em dia, o
Governo Lula está fazendo sua obrigação. Amanhã, se tivermos um
governo de outro partido, terá de fazer a mesma coisa. O que discuto
é que, embora seja de repasse obrigatório, o Fundo de Segurança
Nacional é contingenciado. Não queremos que isso mude apenas
para Minas.

Segurança deve ser tratada como obrigação do Estado, e não só no
discurso. Não é de vez em quando fazer uma campanha e falár para
povo se desarmar. Isso é positivo, mas, mais que isso, é preciso
combater os bandidos e ter condições de prendê-los, fazendo com
que cumpram suas penas. Para isso é necessário dinheiro, que está
retido.

Esse é meu alerta. Não se trata de desagravo ou atitude agressiva
ao Governo Federal, mas uma oposição responsável, que contribua
para Minas Gerais e para o Brasil.

Em outro momento, espero falar sobre o orçamento deste ano.
Preocupa-me a verba destinada à UEMG, que foi extremamente
escassa - praticamente o mesmo valor do ano passado. E preciso,
também, cobrar da UEMG uma postura de mais discussão com suas
unidades. Ao mesmo tempo, o Governo do Estado precisa dar mais
apoio para que a UEMG cumpra sua função social em Minas.
Obrigado, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados.

2 Parte (Ordem do Dia)
V Fase

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

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

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

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n°
3.392/2004, da Comissão de Administração Pública. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação
apresentada nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na
20 Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, do Requerimento n° 3.301/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 c/c O art. 141 do Regimento Interno,
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.147/2003; e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Federação das APAES do
Estado de Minas pelo transcurso dos seus 50 anos de fundação, e
Adelmo Carneiro Leão e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o Colégio Cenecista Dr. José Ferreira, pelo
transcurso dos seus 50 anos de fundação.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis

Pinheiro, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei n° 1.855/2004 seja apreciado em último lugar, entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados. Portanto, não há
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quórum para votação e nem para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento e o declara
prejudicado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 47a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 25/10/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Entrega de discurso - Palavras do Deputado Alberto Pinto
Coelho - Palavras do Sr. Luiz Anibal de Lima Femandes - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Secretário Danilo de Castro -
Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Alberto Pinto Coelho - Antônio Júlio - Gil Pereira -

Laudelino Augusto.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h112min, 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 Laudelino Augusto, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.
Danilo de Castro, Secretário de Governo, representando o
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Governador do Estado, Dr. Aécio Neves; Francelino Pereira, ex-
Governador do Estado; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Assessor
Parlamentar da 4 Região Militar e da 4 Divisão do Exército,
representando o Comandante, Gen. Paulo Castro; Geraldo
Nascimento de Oliveira, Prefeito de Timóteo; Romeu Scarioli,
Presidente do BDMG; Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira
de Letras; Luiz Anibal de Lima Fernandes, Diretor-Presidente da
ACESITA; e Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo nesta
Casa.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Srs. Frederico

Carlos von Dollinger da Motta Bastos, representando a Associação
Comercial de Minas; Pedro de Jesus Matias da Luz, Vereador à
Câmara Municipal de Curvelo; Prof. Aluísio Pimenta; Carlos Calazans,
Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais; e Oscar Corrêa
Júnior, Juiz do TRE-MG.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos presentes que o
Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade, não pôde comparecer, uma vez que se encontra
hospitalizado, recuperando-se de problemas de saúde. O Deputado
Doutor Viana solicita que sejam transmitidos a todos votos de que seja
um sucesso a realização desta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a ACESITA pelo

transcurso de seus 60 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

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

Entrega de Discurso
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, Bráulio Henrique

Dias Viana, filho do Deputado Doutor Viana, fará entrega ao Sr. Luiz
Anibal de Lima Fernandes do discurso que seria proferido pelo
Deputado Doutor Viana nesta homenagem.

- Procede-se à entrega do discurso.
Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho

Exmo. Sr. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Rêmolo Aloise; Exmo. Sr. Secretário Danilo de Castro, Exmo. Sr. Luiz
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Anibal de Lima Fernandes, Exmo. Sr. Francelino Pereira, Exmo. Sr.
Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Exmo. Sr. Prefeito Geraldo
Nascimento de Oliveira, Exmo. Sr. Romeu Scarioli, Exmo. Sr. Prefeito
recém-eleito Murilo Badaró, a Assembléia Legislativa homenageia,
nesta reunião especial e solene, uma iniciativa empresarial das mais
importantes na trajetória industrial e econômica de Minas Gerais. E,
no momento em que completa seus 60 anos, a ACESITAé também
urna iniciativa de sucesso no Brasil e no mundo.

E, portanto, com grande honra que, em nome desta casa, transmito
aos acionistas, dirigentes e funcionários da ACESITA, do passado e
do presente, o profundo reconhecimento do povo mineiro - que esta
Casa representa - aos bons serviços prestados pela empresa a Minas
e ao País ao longo de sua história.

Foi autor dessa iniciativa o nobre e caro Deputado Doutor Viana,
recebendo sua proposição ampla acolhida e caloroso apoio do quadro
parlamentar de nossa Assembléia Legislativa.

Gostaria, neste momento, de dirigir uma primeira e especial
saudação ao ilustre Presidente da ACESITA, Eng. Luiz Anibal de Lima
Fernandes, filho de um mineiro de escol, o eminente Desembargador
Edésio Fernandes, que presidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
e empresta hoje seu nome à Escola Judicial do Estado. Luiz Anibal de
Lima Fernandes, por sua vez, vem consagrando seu talento e suas
luzes à promoção do desenvolvimento social e econômico de Minas
Gerais e do Brasil, nas últimas décadas.

Amanhã mesmo ele estará recebendo a Comenda Lucas Lopes,
com a qual a Sociedade Mineira de Engenheiros e a CEMIG
consagram a trajetória humana e profissional de engenheiros que
alcançam, pelo mérito do seu trabalho, reconhecida projeção pública,
tendo sido agraciados, em anos anteriores, com essa medalha
profissionais da estirpe de Mário Bhering, João Camilo Penna,
Francisco Noronha, Aureliano Chaves, Licínio Seabra, Gui VilIela e
Luiz Cláudio de Almeida Magalhães.

Congratulo-me, pois, com o ilustre Presidente por mais esse mérito,
que traduz a excelência de seus valores humanos e profissionais. Na
Presidência da ACESITA, Dr. Luiz Anibal também sucede a lideranças
de alta visão e capacidade empreendedora, bastando citar entre os
ex-Presidentes da empresa nomes com a expressão de Edmundo de
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Macedo Soares, precursor da moderna siderurgia brasileira em
Volta Redonda; de Amaro Lanari Guatimosin, sinônimo de siderurgista
emérito; de Francelino Pereira dos Santos, ex-Governador de Minas e
ex-Senador da República; de Maurício Hasenclever, representando a
"prata da casa"; de Antônio Caram, da linhagem técnica competente;
do atual Secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer,
com sua visão de futuro, bem como do francês Jean Yves Giléet, atual
Diretor-Geral do maior grupo siderúrgicado mundo, a Arcelor.

Para pertencer a essa galeria de nomes ilustres, aos quais
estendemos as nossas homenagens, é preciso ter, mais do que
currículo e competência, a vocação de bem servir à terra mineira e à
gente brasileira - a vocação, em suma, de verdadeiro homem público.

Como parlamentares que somos, é nosso dever acompanhar de
perto as realidades econômicas, políticas e sociais do nosso Estado.
No campo econômico, temos, nesta Casa, a tradição de participar
intensamente das questões que colocam em jogo os interesses
permanentes da sociedade mineira. Recebemos o nome de mineiros
exatamente porque somos filhos das minas do ouro, do diamante, do
ferro, da hematita, do chumbo, do alumínio e das pedras preciosas.
Essas minas gerais que designam, desde o séc. XVIII, a natureza
mineral do nosso Estado.

Por isso mesmo, a nossa grande bandeira política tem sido, desde o
sonho libertário dos Inconfidentes, a reivindicação pelo melhor uso
social e econômico dos nossos recursos naturais. A ACESITA é
expressão e exemplo desse ideal de Minas que vem se transformando
em realidade.

Sim: ela vem fazendo do sonho realidade ao fabricar, com as
matérias-primas de Minas Gerais, os aços mais sofisticados do setor
siderúrgico. Eles estão presentes na arquitetura, em instalações
hospitalares, em obras de arte, em utensílios tão familiares e que
fazem parte de nosso quotidiano, dos talheres de mesa aos fogões e
geladeiras, do "chip" telefônico à turbina de Itaipu.

Quero destacar, nesta oportunidade, o melhor capital de que a
ACESITA dispõe: a inteligência para transformar nosso minério e
nosso carvão em produtos que hoje circulam pelo mundo inteiro, como
seu aço inoxidável de qualidade internacional.

De fato, a ACESITA tem sido contemporânea do futuro, seja em
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tecnologia, em produtos ou mercados, lastreada sempre, como
disse, na qualidade dos seus recursos humanos: operários, técnicos e
dirigentes, bem servindo a comunidade em geral, em parceria estreita
com clientes e fornecedores.

A ACESITA tanto cresceu em qualidade que foi ao encontro do
maior grupo siderúrgico do mundo, que reuniu empresas da França,
da Espanha e Øe Luxemburgo para formar a poderosa Arcelor,
empresa número um do aço mundial.

Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, senhoras e senhores,
esta solenidade também quer consignar o exemplo que a ACESITA
vem dando não apenas no campo da qualidade industrial de seus
produtos ou na grandeza dos investimentos realizados em nosso
Estado, que já somam bilhões de dólares. Desde o início de sua
implantação em Timóteo, a empresa assumiu um compromisso
solidário com a educação, a saúde e a formação contínua de seus
trabalhadores. Construiu educandários, um hospital, escolas técnicas
e, praticamente, edificou uma nova cidade às margens do rio
Piracicaba.

Nos últimos dez anos, esse compromisso comunitário vem
alcançando nova dimensão com a criação, pela empresa, da
Fundação Acesita para o Desenvolvimento Social. Com isso,
incorporou definitivamente a responsabilidade social como parte de
sua gestão. Como analisa o Prof. Rubem Alves, "se a empresa olhava
antes para o mundo apenas como mercado, isto é, o lugar do lucro,
agora ela olha Rara o mundo exterior como espaço de vida de que é
preciso cuidar. As suas atividades agrega-se, agora, uma dimensão
ética: o cuidado com o meio ambiente e a cultura, a educação, o bem-
estar não só dos empregados, mas de toda a comunidade que a
envolve". E ele acrescenta: "A empresa se descobre como
companheira, junto com outros homens, de um espaço comum, que
deve ser objeto de cuidado, pois o que está em jogo é a qualidade de
vida".

Essas palavras de Rubem Alves traduzem, na exata medida, a
filosofia empresarial que hoje orienta, na teoria e na prática, a
responsabilidade social plenamente assumida pela ACESITA.
Percival Farkhuar, Amyntas Jacques e Athos Rache, os fundadores da
empresa, se vivos estivessem, teriam motivo de justo orgulho diante
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da realidade empresarial da ACESITA de nossos dias, que, na
verdade, eles souberam antever há mais de meio século.

Nesta tribuna da Assembléia Legislativa, homenageando a memória
desses precursores, podemos afirmar com a razão da história: sim, os
senhores, com seus sonhos, conseguiram conquistar, além do Brasil,
o mundo inteiro. Hoje, além de mineira e brasileira, a ACESITA é uma
empresa de classe mundial. No aniversário de 60 anos, que transcorre
em 31 de outubro, a empresa está, mais uma vez, de frente para o
futuro. Por Minas Gerais e pelo Brasil, muito obrigado, ACESITA!

Palavras do Sr. Luiz Anibal de Lima Fernandes
Exmos. Srs. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Rêmolo Aloise, representando o Presidente desta Casa,
Deputado Mauri Torres; Secretário de Governo Danilo de Castro,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Francelino
Pereira, estimado amigo, ex-Governador do Estado e ex-Presidente
da ACESITA; Assessor Parlamentar da 4 a Região Militar e da 4
Divisão de Exército, Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o
Comandante, Gen. Paulo Castro; Prefeito de Timóteo e nosso
parceiro em diversas ações do interesse daquela comunidade,
Geraldo Nascimento de Oliveira; Presidente do BDMG, Romeu
Scarioli; Presidente da Academia Mineira de Letras, Murilo Badaró,
que, na qualidade de Prefeito eleito de Minas Novas, também será um
dos nossos parceiros, uma vez que Minas Novas é uma das áreas em
que desenvolvemos nossas atividades florestais; Líder do Governo
nesta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Deputados, demais
autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores; nesta
noite, a ACESITA tem a honra e a satisfação de receber um prêmio
maior: . o reconhecimento que lhe é concedido pelo povo de Minas
Gerais, representado pelo Poder Legislativo do Estado, em razão do
trabalho que a empresa vem realizando desde sua fundação, em
31/10/44.

Desejo expressar nossos profundos agradecimentos a esta.
Assembléia Legislativa, Casa que manteve ao longo do tempo a
tradição de acompanhar os grandes temas e iniciativas ligados ao
desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais, para os quais
sempre contribuiu com o debate das idéias, a defesa intransigente dos
interesses mineiros e o apoio decidido para a viabilização de projetos.
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Dedico um especial agradecimento aos caros Deputados Doutor
Viana e Alberto Pinto Coelho, autores da proposição para a realização
desta reunião especial, por sua atenção e solidariedade, em um ano
simbólico, em que a ACESITA celebra o ato pioneiro de sua fundação,
em um momento de perenidade e sucesso.

Ao Deputado Alberto Pinto Coelho, manifesto ainda o nosso
reconhecimento pela profundidade e conhecimento de suas palavras
generosas e amigas de saudação pelos 60 anos de vida de nossa
empresa. E peço ao Sr. Bráulio Henrique Dias Viana, filho do caro
Deputado Doutor Viana, que, acometido de um problema de saúde,
não pôde estar conosco hoje, que transmita ao Deputado os nossos
votos de muita saúde e pronto restabelecimento.

Certamente não é o acaso que nos reúne hoje no Plenário Juscelino
Kubitschek do Palácio da Inconfidência, onde se travaram grandes
debates políticos, que orientaram e sustentaram decisões de
Governos destinadas a promover os anseios mineiros de
desenvolvimento. Representando uma saga mineira que se confunde
com o processo de desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do
Brasil ao longo da segunda metade do século XX, a ACESITA fica
extremamente reconhecida pela realização desta reunião especial,
que a coloca no rol das coisas mineiras que, ao longo, de sua
trajetória, mereceram atenção especial dos representantes do povo.

A ACESITA nasceu sob o signo do pioneirismo, da ousadia, da
audácia, do espírito empreendedor e da visão de futuro de seus
fundadores: Athos de Lemos Rache, Amynthas Jacques de Morais e
Percival Farqhuart.

Pretenderam esses visionários, em iniciativa extremamente
avançada para a realidade mineira e brasileira dos anos 40 do século
passado, dotar Minas Gerais de uma siderúrgica integrada para a
produção de aços especiais, que começasse a operar com pequena
capacidade, compatível com o mercado de então, e progressivamente
fosse sendo ampliada. Seu sonho era suprir as necessidades
crescentes do mercado brasileiro, que acelerava sua fase de
industrialização, na substituição das importações dificultadas pela
Segunda Guerra Mundial.

Ontem recebi a visita do Dr. João Camilo Pena, meu prezado amigo
e mestre, testemunha ocular da história recente do desenvolvimento
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de Minas Gerais. Dele ouvi esta frase simbólica e sintética sobre a
empresa: "ACESITA foi uma loucura que deu certo". Desde o
nascedouro, a ACESITA escolheu seguir caminhos diferenciados na
história da siderurgia brasileira e privilegiou sempre as rotas mais
sofisticadas, complexas e de elevado conteúdo tecnológico para
alcançar os seus objetivos.

Enfrentando as deficiências das Minas Gerais dos anos 40, a novel
Cia. Aços Especiais Itabira - ACESITA - teve de assumir enormes
responsabilidades para assegurar as condições mínimas de infra-
estrutura, a fim de apoiar o desenvolvimento de seu projeto. A
localização de seu empreendimento próximo ao Distrito de Timóteo,
no Município de Antônio Dias, beneficiava-se da proximidade das
minas de ltabira, da logística da Estrada de Ferro Vitória-Minas e das
reservas de mata nativa para alimentar o alto-forno pioneiro a carvão
vegetal. Porém, as dificuldades de implantação do empreendimento
naquele vazio do vale do rio Doce, desprovido de infra-estrutura
básica, foram enormes. Os investimentos para a geração de energia
elétrica, a construção do núcleo urbano e as estradas necessárias
para o escoamento da produção de carvão vegetal, além da aquisição
de jazida de minério de ferro e terras com matas para suprimento de
carvão vegetal, elevaram o volume dos recursos .financeiros
necessários e exauriram as possibilidades dos investidores
financeiros. Assim, em 1952, o Banco do Brasil, financiador do projeto,
assumiu o controle acionário da companhia e, com base em relatório
do ilustre Gen. Edmundo de Macedo Soares, um dos ícones da
siderurgia brasileira, designado Presidente da ACESITA em 1952,
recomendou promover a realização de estudos para a definição dos
investimentos para o prosseguimento do empreendimento e sua
expansão.

Sob controle do Banco do Brasil, condição que perdurou por 40
anos, até a privatização em 1992, a ACESITA progressivamente
implementou seus planos de expansão, sempre lutando com carência
de recursos financeiros adequados, mas preservando um caráter de
pioneirismo e de inovação, que fica cada vez mais patente. Ainda hoje
constatamos que a empresa é a única produtora integrada de aços
planos inoxidáveis e siliciosos da América Latina, sendo um dos dois
únicos produtores de aços inoxidáveis localizados no Hemisfério Sul.
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A determinação e a firmeza com que seus dirigentes conduziram

o progresso da companhia, mesmo diante de um cenário permanente
de dificuldades e de restrições, fez com que, já em 1972, a ACESITA
alcançasse uma capacidade de 240.000t anuais em sua usina de
Timóteo, produzindo aços-carbonos não planos, principalmente para a
construção mecânica, chapas de aço-silício e alto-carbono, além de
forjados e fundidos em pequena escala.

Recebi então o convite para assumir a Presidência da ACESITA,
formulado por Francis Mer, então Presidente da USINOR, logo depois
designado Ministro da Economia do Governo francês. Assim, no início
de 2002, assumi minhas novas funções com a responsabilidade de
conduzir a ACESITA ao final de uma das histórias, a meu ver, mais
interessantes de reestruturação industrial, gerencial e corporativa. O
ciclo virtuoso completa-se em 2003, mais precisamente em 2004,
quando a empresa alcançou finalmente o conjunto de condições
industriais, comerciais, gerenciais e financeiras que lhe permitiu atingir
e manter um desempenho empresarial sustentado e o retorno à
normalidade financeira e lucrativa, que sempre foi o meu desafio
pessoal.

Essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores, é a face
da ACESITA que emerge em 2004: uma empresa rejuvenescida ao
completar 60 anos, moderna, competitiva, lucrativa, pronta a enfrentar
novos desafios, cumprir as suas obrigações cidadãs, satisfazer seus
acionistas, atender o mercado brasileiro e estender os seus negócios
a mais de 50 países de todo o mundo.

Tudo o que relatei representa a essência de uma história
empresarial de seis décadas cheia de dificuldades, restrições,
superação de desafios, mas movida por uma inabalável vontade de
progresso e de visão de futuro que contagiou os grandes
siderurgistas, administradores e homens públicos ilustres que
ocuparam a cadeira da Presidência da ACESITA.

E igualmente importante apresentar-lhes a outra face da ACESITA,
aquela de uma empresa socialmente responsável, imbuída de
comprometimento com seus empregados, preocupada em estimular o
potencial latente das comunidades que abriga e em preservar a
integridade do meio ambiente nas áreas onde mantém suas
operações industriais e florestais.
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Os valores do mundo moderno não mais admitem operações

predatórias que se apropriem de forma espoliativa dos recursos do
planeta, sem respeito, sem responsabilidade e sem retribuição. A
consciência crítica das sociedades, que evolui em paralelo às
legislações cada vez mais rigorosas, tende a inibir e a marginalizar
aqueles que insistirem em ignorar as regras éticas de comportamento
que devem presidir a convivência no planeta com as intervenções do
ser humano. Nós, da ACESITA, não nos movemos tocados apenas
pela legislação ou pelo clamor público, mas assumimos uma postura
de responsabilidade social plena, por convicção. Definimos o respeito
ao meio ambiente como parte de nosso negócio e procuramos
estimular as parcerias para o bem-estar coletivo com todos aqueles
que nos cercam.

Nossa Fundação Acesita para o Desenvolvimento Social,
estabelecida há 10 anos, desenvolve em Timóteo, no Vale do Aço, e
agora no vale do Jequitinhonha importantes projetos de melhoria da
qualidade de vida, por meio de ações de interesse coletivo nas áreas
de educação, cultura, saúde, ação comunitária, educação ambiental e
inclusão social.

Recordo-me de que, quando cheguei à ACESITA, há dez anos,
tínhamos ainda analfabetos em nosso quadro funcional.

Hoje, 90% dos nossos empregados têm o 2 0 grau completo. Um dos
nossos programas voltado à educação, o projeto Voltar, ambiciona
fazer com que todos os nossos empregados concluam o 2° grau.
Recentemente, o Município de Timóteo obteve o quinto lugar na
classificação do IDH, em Minas Gerais. A razão preponderante para
isso foram os avanços na educação, o que dá à ACESITA um grande
orgulho e satisfação por ter acreditado e investido em educação como
um dos vetores de distribuição de renda e de crescimento do ser
humano.

E igualmente notável o trabalho que a Agência de Desenvolvimento
de Timóteo - ADT - realiza em parceria com a Prefeitura e com as
entidades empresariais da cidade, promovendo empreendimentos de
portes variados em diversos setores, para estimular a geração de
trabalho e renda e obter um desenvolvimento harmônico da economia
do município.

Na questão do meio ambiente, temos exemplar cuidado com os
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impactos de nossas operações industriais. Desde 2001, nossos
produtos dispõem do Selo Verde de Certificação 150 14.000, com sua
rigorosa auditoria, para assegurar o pleno cumprimento dos
compromissos ambientais.

O Projeto Oykós, gerenciado pela Fundação Acesita, onde está
instalado nosso centro de educação ambiental, interage com a
comunidade adulta e escolar, proporcionando educação ambiental e
preservacionista a milhares de jovens, a cada ano. Uma ação
concreta de nossa visãõ ambientalista, dentro do contexto do 600
aniversário da ACESITA, foi a transformação das encostas
reflorestadas que circundam Timóteo, bem como as áreas de fundo de
vale, de propriedade da empresa, em reservas de preservação
ambiental. Essas áreas, cuja integridade fica agora garantida, serão
geridas em conjunto com a municipalidade, visando resguardar a
qualidade de vida em Timóteo e viabilizar opções de lazer à
população.

Por isso tudo, Srs. Deputados, é que a homenagem do Poder
Legislativo à ACESITA, nesta reunião especial, é muito grata para
nós, pois nos faz evocar os acionistas, dirigõntes e empregados que,
nesses 60 anos, prepararam a empresa para atingir este momento
positivo e alcançar o destaque que hoje merece entre os produtores
mundiais de aços especiais.

Falar da trajetória do passado ao presente remete-nos ao quadro
funcional da ACESITA, sempre entusiasmado e dedicado, que
constitui um diferencial positivo em nosso desempenho, em nossos
índices de eficiência industrial e de segurança de trabalho. A eles, Srs.
Deputados, dedicamos o respeito e o agradecimento pelo
desempenho que proporcionaram à ACESITA ao longo de sua
história.

Temos a satisfação de poder afirmar que, em todos os momentos de
sua trajetória, a ACESITA sempre mereceu a atenção da sociedade
mineira e o acompanhamento e o apoio dos representantes do
Legislativo mineiro, em especial daqueles cujas bases eleitorais se
encontram nos municípios dos vales do rio Doce e do Jequitinhonha,
onde atuamos. Valeu a pena, Sr. Presidente, Srs. Deputados, apoiar e
prestigiar um empreendimento que se consolidou como parte do
processo de desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.
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Estamos voltados para o futuro, preparados para mais um ciclo

de sucesso em nossas atividades empresariais, e queremos, nesta
oportunidade, perante os representantes do Legislativo mineiro,
renovar nosso compromisso de uma postura cidadã e socialmente
responsável, em retribuição e agradecimento à sociedade que nos
acolhe..

Com este propósito, Sr. Presidente e Srs. Deputados, seremos
absolutamente abertos perante esta Casa Legislativa, da mesma
forma como o seremos com relação aos poderes públicos em geral, à
sociedade organizada, a nossos acionistas e empregados, não só nos
bons momentos, mas também em situações adversas. Tudo isso em
nome de uma política e de uma filosofia empresarial de transparência.

Gostaria de encerrar proferindo palavras de fé e confiança nos
destinos de Minas Gerais e do Brasil. A ACESITA de hoje tem
passaporte internacional, liderança brasileira, mas, sobretudo, tem
raízes e origens essencialmente mineiras. Está hoje integrada ao
maior complexo siderúrgico mundial, a Arcelor, que repetidamente tem
declarado sua confiança no futuro do Brasil. Por isso tudo, Srs.
Deputados, asseguro-lhes que a ACESITA é e continuará sendo um
eficiente e poderoso instrumento de desenvolvimento econômico e
social em nosso Estado. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a vídeo institucional

da ACESITA S.A.
- Procede-se à exibição de vídeo.

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

desta solenidade, Deputado Rêmolo AJoise, fará a entrega ao Sr. Luiz
Anibal de Lima Fernandes de placa alusiva a esta homenagem.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o nobre Deputado Líder do
Governo nesta Casa, Alberto Pinto Coelho, e também o filho do
Deputado Doutor Viana, Bráulio Henrique Dias Viana, para
participarem da entrega da placa.

O locutor - A placa contém os seguintes dizeres: "Estar em
movimento é estar engajado nas demandas do mercado e da
sociedade, buscando nas inovações tecnológicas as melhores
soluções para a produção industrial moderna. Essa é a missão da
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ACESITA, empresa que se destaca na produção de aços especiais
e que vem conquistando o reconhecimento do mercado internacional.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta sua homenagem à
ACESITA S.A. pelos seus 60 anos de fundação e pela excelência dos
seus produtos e serviços, que tão bem representam a criatividade e a
capacidade produtiva do povo mineiro.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Secretário Danilo de Castro

Sr. 1 1-Vice-Presidente desta Casa, Deputado Rêmolo Aloise, que
hoje preside esta sessão; caro homenageado, representando essa
grande empresa, a ACESITA, Eng. Luiz Anibal de Lima Fernandes;
caro ex-Senador e ex-Governador Francelino Pereira, Líder do
Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; meu colega de
Governo, Presidente do BDMG, Romeu Scarioli; meu Prefeito de
Timóteo, amigo antigo, Geraldo Nascimento; Cel. Evandro Vidal,
representando o Gen. Paulo Castro; nosso Presidente da Academia
Mineira de Letras, ex-Senador Murilo Badaró, que, para nossa alegria,
retornou à vida política elegendo-se Prefeito da centenária Minas
Novas; caro Prof. Aluísio Pimenta, Deputados presentes, senhoras e
senhores, todos sabemos o que representa a ACESITA para a
economia de Minas Gerais e do Brasil, mas nem todos sabem o que
ela representa para a comunidade que a cerca. Por isso, vale a pena
destacar a capacidade técnica dessa empresa de que tanto se
orgulham os mineiros.

Falar da ACESITA é falar das qualidades do aço de alta tecnologia
desenvolvido ao longo dos anos para garantir a qualidade de seus
produtos; é considerar as 900 mil toneladas de aço que são
produzidos a cada ano; é ressaltar, para satisfação de todos nós,
mineiros e brasileiros, que a ACESITA é a única empresa produtora
de aços especiais inoxidáveis e siliciosos da América do Sul. Da
mesma forma, é mencionar as centenas de milhões de dólares que a
empresa vai investir em curto prazo.

No quesito qualidade de pessoal, é perceber que a ACESITA conta
com o trabalho de zelosos funcionários, muitos deles com uma vida
inteira dedicada à empresa que os acolhe e assiste. Acrescente-se a
isso o trabalho competente de sua diretoria, à frente da qual está esse
homem de larga experiência na administração pública e privada, o



810
Eng. Luiz Anibal de Lima Fernandes. Como resultado lógico dessa
receita, não impressiona a ninguém o lucro de R$101.000.000,00
auferido pela entidade no primeiro semestre do corrente ano, afora a
perspectiva, não menos extraordinária, de uma receita líquida da
ordem de R$3.000.000.000,00 prevista para este ano.

Nada disso, senhoras e senhores, teria valor se a ACESITA não
fosse uma das empresas que mais se preocupa com os aspectos
sociais e do meio ambiente, principalmente na área em que atua. Por
isso, como representante do Governador Aécio Neves nesta
solenidade em que se comemora o 60 0 aniversário da ACESITA, opto
por destacar a Fundação Acesita, essa instituição voltada para o
desenvolvimento social da comunidade do Vale do Aço.

O mundo de hoje não comporta empresas sem essa preocupação
social, que não sigam a finalidade prescrita na carta de valores da
própria ACESITA, "satisfazer de maneira duradoura e equilibrada as
comunidades que acolhem suas atividades". A prática solidária dessa
Fundação, os projetos que cria e desenvolve, buscando atender as
necessidades da população de Timóteo e toda a região do Vale do
Aço, são exemplos de como devem agir 

as 
instituições e empresas

públicas e privadas: flexível como o próprio aço que produz.
A ACESITA tem sido uma parceira do poder público, atuando em

áreas como educação, cultura, ação comunitária e geração de
trabalho e renda. Parceria é, aliás, a palavra-chave da política de
desenvolvimento econômico e social adotada pela atual administração
estadual. Parcerias são indispensáveis na construção de um Estado
solidário, em que o progresso se faz de forma natural, resultando em
benefícios que promovam o bem-estar e a melhoria da qualidade de
vida das comunidades.

Senhoras e senhores, é também uma marca da ACESITA seu
compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a preservação
e proteção ambiental. Especialmente para o Governo do Estado, é
animador saber que essa grande empresa, desde sua privatização, já
investiu US$58.000.000,00 em ações para minimizar o impacto de
suas atividades e proteger o meio ambiente. Não foi por acaso que
recebeu a certificação ambiental da norma ISO 14.000, que a coloca
entre as siderúrgicas mais limpas do País.

Por tudo isso, senhoras e senhores, em nome do Governador Aécio
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Neves, cumprimento a diretoria da ACESITA, na pessoa de seu
Presidente, seus acionistas e seus funcionários, e a todos os
responsáveis por esse magnífico desempenho empresarial e social.

Trago também os cumprimentos do Governador Aécio Neves aos
Deputados que integram esta Assembléia Legislativa, em especial aos
Deputados Doutor Viana e Alberto Pinto Coelho - este, Líder do
Governo nesta Casa - que tomaram a iniciativa de prestar esta
homenagem à ACESITA pela passagem de seus 60 anos, à qual o
Executivo se alia com a mesma alegria e entusiasmo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Secietário de Governo, Deputado Federal Danilo de

Castro, representante do Governador do Estado, Aécio Neves;
Diretor-Presidente da ACESITA, Luiz Anibal de Lima Fernandes; ex-
Governador do Estado, ex-Senador da República e meu querido
Presidente do PFL, Francelino Pereira; Assessor Parlamentar da 4a
Região Militar e da 4' Divisão de Exército, Cel. Evandro Bartholomei
Vidal, representando o Comandante, Gen. Paulo Castro; Prefeito de
Timóteo e nosso ex-colega nesta Casa, Geraldo Nascimento de
Oliveira; Presidente do BDMG, Romeu Scarioli; ex-Senador,
Presidente da Academia Mineira de Letras, ex-Presidente do BDMG,
nosso amigo e futuro Prefeito de Minas Novas, sua terra natal, Murilo
Badaró; Deputados Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo nesta
Casa, e Doutor Viana, que, lamentavelmente, por problemas de
saúde, não se encontra presente, autores do requerimento de
realização desta homenagem; desde sua fundação, em 1944, a
ACESITA tinha o futuro em seu horizonte. Quando Percival Farqhuart,
Amynthas Jacques de Morais e Athos Lemos Rache criaram a então
Companhia Aços Especiais Itabira, tinham o objetivo de, num esforço
de substituição de importações, fabricar aços especiais no Brasil. O
produto era de interesse estratégico para o desenvolvimento do País.

Hoje, superando inúmeros desafios históricos e alguns momentos
realmente desfavoráveis, o futuro chegou para uma empresa-modelo,
geradora de lucro e de crescentes resultados financeiros favoráveis,
aliados a uma gestão de responsabilidade social e ao respeito ao
meio ambiente.

A ACESITA, passando pela privatização, inicialmente sob a direção
dos fundos de pensão e depois com a participação em seu controle do

rs
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grupo francês USINOR, tornou-se o único produtor de aços
especiais inoxidáveis e siliciosos na América do Sul.

Com sua usina localizada em Timóteo, possui a capacidade de
escoar, em condições bastante competitivas, a sua produção para
todo o Brasil e para o mercado internacional. Próxima ao quadrilátero
ferrífero, com suas reservas de ferro, insumo básico para a fabricação
de aço, está ligada, por via férrea, ao complexo portuário do Espírito
Santo.

Essa empresa, competente e respeitada por clientes e
competidores, é fruto de uma reestruturação empresarial, na
seqüência de sua privatização, com grandes investimentos em sua
planta industrial.

Cada vez mais inserida no presente globalizado, a ACESITA,
referência internacional de qualidade, tem firmado um novo
compromisso para este século. Trata-se de promover ainda mais a
sua qualidade tanto nos produtos quanto em seus preços, suprindo o
mercado brasileiro e alcançando maior participação no mercado
internacional.

Como agente de desenvolvimento social, a Fundação Acesita se
preocupa com a qualidade de vida em Timóteo e no Vale do Aço.
Além de gerar programas próprios, apóia associações existentes na
região, acreditando na capacidade de forças comunitárias para a
solução criativa dos problemas da população. Desse modo, torna
possível a sustentação de variadas iniciativas nas áreas de educação,
cultura, meio ambiente e geração de trabalho e renda.

Importante para o Brasil, necessária para Minas e imprescindível
para o Vale do Aço, a ACESITA merece esta comemoração especial
por seus 60 anos.

Por intermédio desta Assembléia Legislativa, o povo mineiro vem
reconhecer o valor da ACESITA na vida de cada um de nós, por seus
produtos altamente diferenciados, pela riqueza e pelo emprego
gerados. O nosso muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o coral da ACESITA,

que, acompanhado do pianista Bruno Barcelos e sob a regência do
maestro Luciano Mendes Lima, apresentará as músicas "Pater
Noster", de Tchaikowsky, e "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso, com
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arranjo do maestro Luciano Mendes Lima.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece às autoridades e aos
convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 26, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 26/10/2004.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 8 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ EM
26/8/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro Silva, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os deputados
Domingos Sávio e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 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 registra a presença do Sr. Itamar Peixoto,
técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, que acompanha e auxilia
permanentemente os trabalhos da Comissão, e informa que a reunião
se destina a ouvir os seguintes intimados: Srs. Jaime Junqueira
Payne,, ex-Presidente da Cooperativa dos Cafeicultures de Poços de
Caldas - CAFEPOÇOS - e da Cooperativa de Crédito CAFECREDI;
Carlos Afonso Junqueira, ex-Diretor Financeiro da CAFEPOÇOS;
Paulo Afonso Gomes, empresário; José Tarcísio Ferraz, funcionário
do Ministério da Agricultura, lotado na Cooperativa; Maria do Rosário
Pereira, ex-funcionária da Cooperativa; Mário Joaquim da Fonseca,
funcionário do Ministério da Agricultura, lotado na Cooperativa; José
Carlos Chioda, produtor; Manoel Barbosa, ex-Presidente da
CAFECREDI; Moacyr Gomes Nabo Filho; Rita de Lourdes F. Gomes e
Patrícia Helena Costa Gomes. Os depoentes, cada um por sua vez,
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fazem suas exposições e são questionados pelos membros da
Comissão. Os srs. Mário Joaquim da Fonseca e José Tarcísio Ferraz
são dispensados dos seus depoimentos. Na fase de discussão e
votação de proposições da Comissão, são submetidos a votação,
cada um por sua vez, e aprovados, requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ofício ao Juiz
de Direito titular da Comarca de Poços de Caldas para que determine,
com a máxima urgência, que a Receita Federal proceda a uma
completa auditoria nas contas bancárias, declarações de bens e de
imposto de renda dos srs. Jaime Junqueira Payne, Paulo Afonso
Comes, Rita de Lburdes Forti Comes, Patrícia Helena Costa Comes e
Moacyr Comes Nabo Filho; sejam intimados a prestar esclarecimentos
a esta Comissão, na condição de testemunhas, os srs. Fábio César
Bengtsson, Rogério Marcassa e Fábio Fernando Garcia Marques; e
seja encaminhado ofício ao Presidente do Banco Central solicitando a
agilização da remessa dos documentos que menciona, requeridos
pelo Juízo da Comarca de Poços de Caldas; do Deputado Adalclever
Lopes solicitando que sejam fornecidas a esta CPI cópia das
Declarações de Imposto de Renda e dos talonários de notas fiscais de
venda das empresas de propriedade do Sr. Paulo Afonso Comes, nos
anos de 1999 a 2003; do Deputado Rogério Correia solicitando que
seja fornecida pela CAFEPOÇOS cópia do contrato firmado entre a
cooperativa e a empresa de informática que forneceu o programa de
computação à mesma, causando um prejuízo estimado em
R$1.500.000,00; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando que,
doravante, o Delegado de Polícia Civil de Poços de Caldas, Sr. Bráulio
Stivanin Júnior, seja convidado a participar de todos os trabalhos
desta CPI no que se referir aos assuntos relativos ao Município de
Poços de Caldas; e do Deputado Domingos Sávio solicitando que seja
enviado à CAFEPOÇOS pedido de informações sobre operação de
depósito bancário realizada em 6/3/2001 por aquela cooperativa. A
Presidência esclarece que o teor desta reunião consta, na integra, nas
notas taquigráficas. Devido ao término do horário regimental e ainda
não concluído o depoimento do Sr. Jaime Junqueira Payne, o
Presidente determina a lavratura da ata, convoca reunião
extraordinária a ser aberta imediatamente, às 21 horas, para dar
continuação aos trabalhos, e encerra a reunião.
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Sala das Comissões, 26 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Domingos Sávio.	 -
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

26/8/2004
Às 21 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adaiclever Lopes e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado
Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência registra a presença do Sr. Itamar Peixoto, técnico da
Secretaria de Fazenda, que acompanha e auxilia permanentemente
os trabalhos da Comissão, e informa que a reunião se destina a ouvir
o intimado Sr. Jaime Junqueira Payne, ex-Presidente da Cooperativa
dos Cafeicultores de Poços de Caldas - CAFEPOÇOS - e da
Cooperativa de Crédito CAFECREDI. O depoente havia apresentado
salvo-conduto para permanecer calado, porém, por meio de recurso, a
Comissão consegue o deferimento de medida liminar pelo Tribunal de
Justiça do Estado invalidando esse salvo-conduto. Assim, o Sr. Jaime
Junqueira Payne, com a palavra, faz suas colocações iniciais e, em
seguida, é questionado pelos membros presentes. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, são submetidos a
votação e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados Rogério Correia (4), solicitando selam convidados a
prestar esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Marcos Vinícius
Francisco e Eli de Oliveira Penido, respectivamente, Gerente de
Inspetoria e Diretor-Presidente da Cooperativa Central de Crédito
Rural de Minas Gerais - CREDIMINAS -; seja intimado o Sr. Gesiel
Salgueiro Canoas, Gerente da agência do Banco do Brasil em São
Sebastião do Paraíso, para prestar esclarecimentos a respeito de
operações de crédito de interesse e sob a análise desta CPI; seja o
Sr. Jaime Junqueira Payne proibido de se ausentar do País enquanto
perdurarem os trabalhos desta CPI; e seja convidado a prestar
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esclarecimentos a esta CPI o Sr. Alexis Polovanick, Inspetor da
CREDIMINAS, responsável pela auditoria de fraudes e ocorrências
especiais realizada na CAFECREDI no período de 29/4 a 10/9/2003;
Sargento Rodrigues (2), solicitando sejam intimados a prestar novos
esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Jaime Junqueira Payne e
Paulo Afonso Gomes, em razão de ter sido detectada
incompatibilidade entie os depoimentos já prestados por eles, bem
como a devida acareação; e seja enviado ofício ao Juiz de Direito da
Comarca de Poços de Caldas, solicitando seja determinada a imediata
indisponibilidade de bens dos Srs. Jaime Junqueira Payne, Paulo
Afonso Gomes e Maria Clara Junqueira; Sebastião Navarro Vieira,
solicitando que a reunião ordinária desta Comissão, a ser realizada no
dia 2/9/2004, seja antecipada para o dia 31/8/2004, às 14h30min; e
Domingos Sávio, solicitando ao Banco Central e ao BANCOOB a
quebra do sigilo bancário de todas as 16 contas constantes do
relatório do SICRED-BANCOOB, as quais foram beneficiadas por
DOC no valor de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
debitados na conta da CAFEPOÇOS, em 6/3/2001. O Presidente
informa que o teor desta reunião consta, na íntegra, nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração do depoente, a presença do Sr. Itamar
Peixoto e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Fábio Avelar.
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 14/9/2004
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, membros da.
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios n

o
s 10 e 11/2004, do Governador do Estado,

publicados no "Diário do Legislativo" de 14/8/2004; 562/2004, do
Presidente da EMATER-MG, publicado no "Diário do Legislativo" de
21/8/2004; e 680/2004, do Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados, convidando os membros desta Comissão para
participarem da audiência pública a ser realizada no dia 15/10/2004,
com a finalidade de discutir os elevados custos de produção dos
produtos agropecuários e seus baixos preços no mercado. A
Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Resolução
n

o
s 1.516 e 1.742/2004, no 2 0 turno, e 1.775/2004, no 1° turno, e

Projeto de Lei n° 1.514/2004, no 1° turno (Deputado Doutor Viana); e
Projeto de Resolução n° 1.726/2004, no 2 0 turno (Deputado Luiz
Humberto Carneiro). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Resolução n os 1.516 e
1.742/2004 (relator: Deputado Doutor Viana); e pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Resolução n° 1.775/2004 (relator: Deputado
Doutor Viana). 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

o
s 3.175, 3.191, 3.192, 3.238 e

3.262/2004. Passa-se à 38 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 Padre João e Rogério Correia, em que solicitam seja
realizada audiência pública no Município de Urucuia, para discutir o
possível desvio de recursos liberados pelo Banco do Nordeste à
Associação dos Produtores de Mandioca de Urucuia, para custeio da
produção de mandioca; Paulo Piau, em que solicita seja convidado o
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para, em reunião
desta Comissão, explanar os projetos, os programas e as ações que
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serão desenvolvidos nessa Pasta; Weliton Prado, em que solicita
seja realizada audiência pública na cidade de Buritizeiro para discutir
a situação dos assentamentos na região, com as autoridades que
menciona; e do Márcio Kangussu, em que solicita seja convidado o
Diretor-Geral do IMA para, em audiência pública desta Comissão a ser
realizada com a presença das autoridades que menciona, prestar
esclarecimentos sobre as ações que estão sendo empreendidas no
Estado para conter o avanço da sigatoka negra, doença que ataca e
devasta os bananais. Submetido a discussão e votação, foi aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.676/2004.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Cesar - Padre João.

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM
19/10/2004

As 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Biel Rocha (substituindo este ao Deputado Laudelino
Augusto, por indicação da Liderança do PT) e Dimas Fabiano
(substituindo ao Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do
PP), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a se discutirem e se votarem proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Ministro Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de
Contas da União e Roberto Luciano Fortes Fagundes, Secretário
Adjunto de Turismo, publicados no "Diário do Legislativo" nas edições
dos dias 11/9 e 13/10/2004, respectivamente. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou o
relator citado a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.735 e 1.84212004, no 1°
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turno (Deputado Adaiclever Lopes). Passa-se à la Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei n°5 1.599 e 1.768/2004
(relator: Deputado Célio Moreira) e 1.735/2004 (relator: Deputado
Adalclever Lopes) na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emendas n os 1 e 2 apresentadas.
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, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

os 3.114, 3.121, 3.123, 3.124, 3.128, 3.168, 3.246,
3.247, 3.258, 3.277, 3.281, 3.282, 3.311, 3.327, 3.332 e 3.33/2004.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Biel
Rocha, em que solicita seja enviado ofício ao Diretor-Geral do DER-
MG, solicitando a recomposição asfáltica e a sinalização da Rodovia
que liga os Municípios de Juiz de Fora e Viçosa; e Célio Moreira, em
que solicita reunião para debater a transferência dos vôos do
Aeroporto da Pampulha para Confins e visita às obras que estão
sendo realizadas na MG-10, e seja enviado ofício ao Diretor-Geral do
DER-MG, solicitando a recomposição asfáltica da pista marginal do
Anel Rodoviário de Belo Horizonte, entre a Praça São Vicente e a BR-
040, sentido Pampulha-Contagem e a manutenção dos pontos finais
das linhas de ônibus 2240A e 224013, na Rua dos Caetés, no Centro.
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, 26 de outubro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Au9usto - Dimas Fabiano.

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 19/10/2004
Às 115h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Fábio Avelar, Olinto Godinho, a
Deputada Jô Moraes e o Deputado Marlos Fernandes (substituindo
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este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança
do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Antônio Coser, Gerente-Geral da
UNALE, e Sérgio Rabello Tamm Renaut, Secretário de Reforma do
Judiciário, publicados em 26/8/2004, no "Diário do Legislativo". O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.832/2004 (Deputado Dinis Pinheiro); 1.788/2004 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.845/2004 (Deputada Jô Moraes); e 1.362/2004
(Deputado Domingos Sávio). Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.481/2004 na forma

do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau); 1.74112004
(relatora: Deputada Jô Moraes, em virtude de redistribuição). O
parecer da relatora Deputada Jô Moraes, que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.713/2004, é rejeitado, e, na oportunidade, o
Presidente designa como novo relator o Deputado Fábio Avelar, que
emite parecer pela aprovação do referido projeto, o qual é aprovado
pela Comissão. O Projeto de Lei Complementar n° 53/2004 é retirado
da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprir pressupostos regimentais. 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 3.294, 3.259 e
3.291/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos: da Deputada Jô Moraes (3), em que solicita ao
Tribunal de Justiça a transferência do Município de Leandro Ferreira
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para a Comarca de Nova Serrana; seja encaminhado o dossiê "o
DER e o Governo" ao Secretário de Planejamento; seja realizada
audiência pública para discutir o papel institucional da TV Rede Minas
e o balanço de seus 20 anos e sejam formulados votos de
congratulações com a Rede Minas pelos seus 20 anos; do Deputado
Domingos Sávio (2), em que solicita sejam realizadas audiências
públicas para discutir o enquadramento dos aposentados e o
pagamento de verba retida dos servidores da Secretaria de Educação
e a questão da penhora e o permanente risco de leilão da fazenda
experimental onde funciona o Instituto Técnico de Agropecuária e
Cooperativismo de Pitangui; do Deputado Durval Angelo, em que
pleiteia sejam solicitadas informações ao IPSEMG sobre pedidos
encaminhados pelo Sindicato dos Detetives de Polícia do Estado de
Minas Gerais; dos Deputados Paulo Piau, Domingos Sávio, Marlos
Fernandes e da Deputada Jô Moraes, em que solicitam seja realizada
audiência pública para discutir o processo de parceria público-privada
entre o Poder Executivo e a iniciativa privada, o qual tem como objeto
de parceria a construção do "campus" da Universidade Estadual de
Minas Gerais - UEMG. Em seguida, os membros decidem que as
reuniões ordinárias desta Comissão serão realizadas às terças-feiras,
às 115h30min. 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, 26 de outubro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes -

José Henrique.	-	 -
ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 21/10/2004

Às 10 horas, comparecem, no Plenário da Câmara Municipal de
Santos Dumont, os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel
Rocha, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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
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Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre denúncia de perseguição,
que teria sido praticada por policiais militares no Município de Santos
Dumont. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados sobre o referido assunto. Registra-se a presença do Ten.
Darwin Wallace Cristino, representando o Major Cláudio Emmanoel
Fausltich Alves, Comandante do 4 0 Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado; das Sras. Maria Cecília Gollner Stephan, Juíza de Direito
e Diretora do Fórum da Comarca de Santos Dumont; Nicole Frossard
de Felippo, Promotora de Justiça, representantando a Procuradoria-
Geral de Justiça da Comarca de Santos Dumont; do Soldado José
Eduardo Ferreira, da 63 Companhia de Polícia Militar de Santos
Dumont; do Soldado Alexandre Leonardo Figueiredo, da 63
Companhia de Polícia Militar de Santos Dumont; do Sr. Sérgio
Alexandre Morais, 1° Ten. Instrutor Multiplicador de Direitos Humanos
e Direito Internacional Humanitário de Barbacena; do Capitão Júlio
Malta de Araújo, Comandante da 63a Cia. de Polícia Militar de Santos
Dumont; das Sras. Ruth Sebastiana de Freitas, representando o
Presidente da Comissão de Direitos HumaÁos da Câmara Municipal
de Santos Dumont; Maria Lúcia Abreu, Presidente do Lions Clube de
Santos Dumont, e do Sr. Eliseu Gravina Júnior, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo na
condição de autor do requerimento que suscitou o debate, tece as
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 Roberto Ramos em que solicita seja
enviado ofício ao Comandante da 63 a Cia. Policia Militar de Santos
Dumont, pedindo-lhe seja encaminhada cópia da sindicância da
apuração, tendocomo denunciantes o Sr. Eliseu Gravina Júnior e a
Sra. Camila Sá Fortes Nacit e como denunciado o Soldado José
Eduardo Ferreira. A Presidência informa que, às 15 horas, a
Comissão irá realizar visita às Penitenciárias José Edson Cavalieri e
Prof. Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, com a participação
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de
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Fora e da Comissão de Direitos Humanos da OAB-Seção de Juiz
de Fora. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Durval Angelo, Presidénte - Roberto Ramos - Biel Rocha - Marcelo

Gonçalves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.168/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Biel Rocha, pretende criar o
Projeto de Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e a esta Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu seu parecer e concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Vem agora a matéria a esta Comissão para, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, V, "e", do Regimento Interno, receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,

apontou dispositivos do projeto contrários às Constituições da
República e do Estado, relacionados à implantação de ações
administrativas de competência do Poder Executivo. O Substitutivo n°
1, aprovado por essa comissão, propõe a instituição de uma política
estadual de desporto.

Este relator, subsidiado pelos relatórios apresentados na 1
Conferência Estadual do Esporte e na 1 Conferência Nacional do
Esporte, propõe algumas alterações ao Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Essas conferências foram importantes para que municípios e
Estados apontassem suas principais dificuldades e demandas e para
que ficasse ainda mais clara a necessidade de se promoverem
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estudos estatísticos e diagnósticos recentes da situação do esporte
no Brasil. Além da falta de dados oficiais sobre a infra-estrutura
esportiva existente para direcionar as ações, há falta de material
esportivo e de locais para a prática das diversas modalidades
esportivas.

Esse diagnóstico ou censo do esporte brasileiro já está sendo
elaborado pelo Ministério do Esporte com a participação do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - e possibilitará o
planejamento de medidas para que o esporte cumpra efetivamente
sua função de educar, promover a saúde e a inclusão social, fortalecer
a identidade nacional e cultural e estimular a cooperação entre os
povos.

A 1 Conferência Nacional do Esporte trouxe elementos para a
construção do Sistema Nacional do Esporte e do Lazer a partir de
princípios, diretrizes e objetivos estruturantes que visam a unificar a
ação de todos os segmentos afeitos ao esporte e ao lazer em todo o
território nacional.

Essa conferência também apontou diretrizes que devem ser
incorporadas à política estadual, como, por exemplo, a política
esportiva e de lazer descentralizada a gestão. participativa, o acesso
universal a atividades desportivas e ao lazer, o controle social da
gestão pública, a integração étnica, racial, socioeconômica, religiosa,
de gênero e de pessoas com deficiência e com necessidade especial
de qualquer natureza, e o desenvolvimento humano e promoção da
inclusão social.

A expressão 'esporte social", introduzida pelo Ministério do Esporte
a partir do debate com a sociedade, surge como uma nova
classificação, que reflete a preocupação com a inclusão social. Para
que essa inclusão possa ocorrer, são necessárias políticas públicas
que, apesar de especificas, perpassem o esporte educacional, o
esporte de participação e o esporte de rendimento.

Aproximar a população de práticas desportivas e estimulá-la a ter
hábitos saudáveis e a usar o tempo livre para atividades prazerosas
possibilitará a prevenção de doenças de grande incidência, muitas
delas causadas pelo sobrepeso e pela obesidade, como, por exemplo,
a	sobrecarga	nas	articulações,	hipertensão,	doenças
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cardiovasculares, diabetes etc.

Em Minas Gerais, há cerca de seis milhões de crianças e
adolescentes em idade escolar que se beneficiariam de uma prática
esportiva mais bem planejada. Além de permitir a identificação de
futuros atletas, o esporte na escola contribui para o desenvolvimento
integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania.

E imprescindível investir na capacitação técnica de pessoal para
assistir à prática das diversas modalidades desportivas destinadas ao
público em geral, a pessoas portadoras de deficiência e de
necessidades especiais e a pessoas da terceira idade.

Os governos devem garantir o acesso de todos os brasileiros às
atividades esportivas e de lazer independentemente de gênero, idade,
etnia, condição socioeconômica ou deficiência. Para isso, é
necessário um corpo unificado de políticas públicas da União, dos
Estados e dos municípios por meio de ações articuladas que reduzam
custos para implementar a infra-estrutura requerida para o
desenvolvimento do esporte.

As alterações que apresentamos ao Substituto n° 1 visam a trazer
para o projeto algumas contribuições da 1 Conferência Estadual do
Esporte e da 1 Conferência Nacional do Esporte, além de dar uma
seqüência mais racional aos artigos.

Além disso, para assegurar que a legislação vigente seja cumprida,
atribuímos ao Conselho Estadual de Desportos, criado pela Lei n°
11.819, de 31/3/95, a competência de receber de associações, clubes,
federações, atletas e torcedores reclamações relacionadas à não-
observância da legislação relacionada ao esporte.

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

1.168/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça."

SUBSTITUTIVO N°2
Institui a Política Estadual de Desporto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Desporto, com o

objetivo de promover, estimular, orientar e apoiar práticas desportivas
formais, reguladas por normas nacionais e internacionais e pelas

-
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regras de cada modalidade, e informais, caracterizadas pela
liberdade lúdica.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- desporto educacional o praticado nas instituições de ensino,

integradas ou não aos sistemas de educação, cuja finalidade é o
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o
exercício da cidadania e  prática do lazer;

II - desporto de rendimento o que tem por fim o resultado e
apresentações públicas, sendo praticado:

a) de modo profissional, caracterizando-se pela remuneração
pactuada em contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de
prática desportiva;

b) de modo não profissional, caracterizando-se pela liberdade de
prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o
recebimento de incentivos materiais e de patrocínio;

III - desporto de participação ou de recreação e lazer o praticado de
modo voluntário, com a finalidade de contribuir para o bem-estar, a
saúde e a integração social dos praticantes;

IV - desporto social o praticado com a finalidade de inclusão social.
Parágrafo único - Na prática do esporte de rendimento serão

observadas a legislação federal e as regras de prática desportiva
nacionais e internacionais.

Art. 30 - A Política Estadual de Desporto será implementada com a
observância das seguintes diretrizes:

- descentralização administrativa;
II - cooperação entre as diversas esferas de governo com clubes,

entidades de prática e administração do desporto e entidades
representativas das diversas categorias de agentes desportivos;

III - gestão participativa e controle social da gestão pública do
desporto;

IV - acesso universal a atividades esportivas e de lazer, respeitadas
as diferenças étnica, racial, socioeconômica, religiosa, de gênero, de
idade e as necessidades especiais de qualquer natureza;

V - tratamento diferenciado para o desporto de rendimento
profissional e o não profissional;

VI - proteção e incentivo às manifestações desportivas,
preferencialmente àquelas relacionadas com a identidade cultural do
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Estado;

VII - valorização dos efeitos da prática desportiva no
desenvolvimento da cidadania e no aprimoramento físico e moral;

VIII - garantia da segurança e preservação da integridade física e
mental do praticante, esclarecidas todas as contra-indicações
relacionadas à prática de cada uma das modalidades esportivas;

IX - intercâmbio com instituições nacionais e internacionais para a
realização de estágios e cursos de aprimoramento;

X - parcerias, quando possível, com a iniciativa privada;
XI - integração do esporte e do lazer com os programas de

promoção da saúde e da qualidade de vida.
Art. 40 - Na implementação da política de que trata esta lei,

observada a legislação federal, caberá ao poder público:
- quanto às práticas desportivas:

a) priorizar a promoção do desporto educacional;
b) estimular o desporto social, de recreação e lazer e de rendimento;
c) preservar e incentivar as manifestações esportivas de criação

mineira;
d) realizar esforços articulados com a União e os municípios para

fomentar, aprimorar, estimular, orientar e garantir a prática das várias
modalidades desportivas, de esporte amador e de esportes não
olímpicos;

e) criar núcleos esportivos para a formação de atletas e equipes de
diferentes modalidades esportivas;

f) assegurar condições para a prática desportiva aos portadores de
necessidades especiais e aos idosos, inclusive em estabelecimentos
escolares;

g) incentivar a pesquisa e o conhecimento cientifico e tecnológico na
área do desporto;

II - quanto à infra-estrutura física:
a) assegurar a reserva de áreas destinadas à prática desportiva nos

projetos de urbanização e de construção.de  unidades escolares;
b) assegurar a utilização das áreas destinadas à prática desportiva

de unidades escolares nos fins de semana e durante as férias
escolares;

c) proceder à cobertura e iluminação das áreas existentes
destinadas à prática desportiva nas unidades escolares;
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d) preservar espaços populares destinados à prática desportiva,

inclusive os campos de várzea;
e) incentivar a preservação e a revitalização de áreas naturais

utilizadas na prática de esporte;
f) garantir a segurança do público, dos atletas e dos demais agentes

esportivos nos estádios e espaços de promoção do desporto;
III - quanto aofinancamento do desporto:
a) assegurar recursos orçamentários para programas, projetos e

ações desportivas, profissionais ou amadores;
b) assegurar a aplicação dos recursos da Loteria do Estado de

Minas Gerais destinados ao Fundo de Assistência à Educação Física,
Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA;

d) incentivar a participação da iniciativa privada no financiamento do
desporto;

e) incentivar a produção de material esportivo por detentos nos
estabelecimentos do Sistema Penitenciário Estadual, integrando essa
política às medidas de trabalho e ressocialização dos presos;

IV - quanto aos atletas e profissionais de educação física:
a) promover a inserção dos atletas em programas de assistência

social e educacional;
b) organizar calendários para os eventos esportivos estudantis;
c) organizar calendários dos eventos esportivos da rede estadual de

ensino;
d) criar um cadastro estadual dos atletas mineiros em todas as

modalidades;
Art. 50 - As federações, as ligas, os clubes e as associações serão

constituídos na forma da lei, independentemente de autorização do
poder público, e gozarão de autonomia para administração da prática
desportiva, observado o disposto nesta lei e na legislação federal e
nas normas e regras internacionais de cada modalidade esportiva.

§ 1°- Os clubes e as associações que fomentam práticas esportivas
propiciarão aos atletas integrantes de seus quadros formas
adequadas de avaliação e acompanhamento médicos e fisioterápicos.

§ 2° - As federações, as ligas, os clubes e as associações sediados
no Estado ficam obrigados a publicar relatório de suas atividades em
veículos de comunicação, ao final de cada exercício social.

§ 3° - As entidades desportivas só poderão ser subvencionadas pelo
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poder público mediante a celebração de termo de ajuste formal
prévio e específico e a apresentação de plano de aplicação dos
recursos em atividades previstas no estatuto da entidade beneficiada.

Art. 60 - Além de componente curricular da disciplina Educação
Física, o desporto educacional será oferecido na rede estadual de
ensino fora do turno ordinário de atividades.

Parágrafo único - As competições e os jogos estudantis estaduais
serão marcados preferencialmente em datas não coincidentes com os
períodos escolares, e, quando não for possível, fica assegurada a
reposição de aulas, conteúdos e provas aos participantes.

Art. 70 - O Estado criará centros de formação desportiva para
capacitar recursos humanos e para receber e treinar atletas.

Art. 80 - Compete ao Conselho Estadual de Desportos, criado pela
Lei n° 11.819, de 31 de março de 1995, receber de associações,
clubes, federações, atletas e torcedores, reclamações relacionadas ao
descumprimento da legislação relacionada ao esporte, examiná-las e
tomar as providências cabíveis.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Jô Moraes, relatora - Sidinho do

Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.362/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, o Projeto
de Lei n° 1.362/2004 altera a Lei n° 14.132, de 2001, que obriga a
inclusão do café na merenda escolar e determina a promoção
institucional do produto.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, e a Comissão de
Saúde perdeu o prazo para se manifestar. Assim sendo, aprovou-se
requerimento para que o projeto fosse distribuído a esta Comissão.

Fundamentação
O projeto de lei em comento foi apresentado pela Comissão

Especial da Cafeicultura Mineira, que, em seu relatório final, também
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propôs outros projetos de lei e diversas recomendações aos
órgãos públicos.

A proposição visa acrescentar parágrafo único ao art. V da Lei n°
14.132, de 2001, que obriga a inclusão do café na merenda escolar
das unidades da rede estadual de ensino. Tal parágrafo único
determina que, nas licitações para aquisição de café, devem-se
observar parâmetros mínimos de qualidade do produto, em
conformidade com as instruções expedidas pelo • órgão de
agropecuária competente.

A proposição é oportuna porque impõe aos órgãos estaduais uma
ação coordenada, ou seja: quando os órgãos de educação forem
adquirir o café para a merenda escolar, deverão conferir as normas
técnicas expedidas pelo órgão estadual competente. Uma primeira
questão a ser discutida é se a lei deve mencionar o órgão competente
ou utilizar uma expressão genérica. No Estado de Minas Gerais, na
administração direta, o órgão afeto à matéria é a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cuja competência se encontra
definida na Lei Delegada n° 53, de 2003. A vantagem de não
mencionar o órgão reside no fato de a lei não ficar desatualizada
quando a nomenclatura é alterada ou a competência transferida. A
desvantagem dessa opção legislativa reside na dificuldade de o leigo
identificar, afinal, o órgão competente. Ocorre que essa norma é
dirigida ao administrador público que promoverá a aquisição do café,
de forma que optamos por, apenas, estabelecer que o órgão é
estadual, sem especificá-lo na norma.

O texto merece outro pequeno reparo. O meio para a aquisição do
café é a licitação, que, excepcionalmente, em razão de um dos casos
previstos nos arts. 23 e 24 da Lei n° 8.666, de 2003, poderá ser
dispensada ou ter reconhecida sua inexigibilidade. Assim, sugerimos
retirar a menção à licitação, para que a regra se aplique a todas as
aquisições do produto, quando destinado à merenda escolar.

Verifica-se, logo, que somos favoráveis à aprovação da proposição
com os ajustes mencionados.

Conclusão
Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.362/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1



831
Altera a Lei n°14.132, de 2001, que obriga a inclusão do café na

merenda escolar e determina a promoção institucional do produto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. l° da Lei n°14.132, de 20 de dezembro de 2001, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art.i° - ....
Parágrafo único - Para a aquisição de café, devem-se adotar

parâmetros mínimos de qualidade do produto, em conformidade com
as instruções expedidas pelo órgão estadual competente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Jô Moraes - Dalmo Ribeiro

Silva - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.663/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa a Mensagem n°
215/2004, contendo o projeto de lei em tela, que tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter aos sucessores de
Porfírio Furtado de Souza e Elcy Costa de Souza o imóvel que
especifica.

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

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno;

Fundamentação
A iniciativa em análise tem por escopo autorizar o Estado a fazer

reverter aos sucessores de Port (rio Furtado de Souza e Elcy Costa de
Souza bem público oriundo de doação, para funcionamento de escola
estadual, finalidade cumprida temporariamente. O imóvel doado,
situado na zona rural, encontra-se ocioso, pois a escola que ali
funcionava foi desativada.

A Secretaria de Estado de Educação, por meio da Nota Técnica n°
41/2004, manifestou-se favorável à reversão, uma vez que o Poder
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Executivo não tem interesse em utilizar o imóvel.

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

Tratando apenas de formalizar uma reversão, o negócio jurídico
aludido no projeto de lei não acarreta despesas para os cofres
públicos nem causa impacto na lei orçamentária, razão pela qual não
encontramos óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua
aprovação.

Esclarecemos, por fim, que está sendo apresentada a Emenda n° 1
apenas para corrigir a localização do imóvel, situado no Município de
Faria Lemos, e não no Município de Carangola, como consta no art. 1°
do projeto em análise.

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

1.66312004, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, a seguir.
EMENDA N° 1

Substitua-se, no art. 1°, a expressão "Distrito de Faria Lemos, no
Município de Carangola" por" no Município de Faria Lemos".

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio

Carlos Andrada - José Henrique.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.760/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Ana Maria Rezende, dispõe
sobre procedimentos a serem adotados pelos fornecedores de
produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da população do
Estado e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 25/6/2004, foi o projeto
inicialmente distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IV, "a",
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do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem o propósito de estabelecer mecanismos de

informação à população sobre os produtos ou serviços disponíveis no
mercado que vierem trazer riscos para os consumidores.

E importante ressaltar que o Código de. Defesa do Consumidor já
estabelece Um elenco de regras para os fornecedores que incorrerem
em situaçõS dessa natureza. O projeto, entretanto, confere um maior
e melhor detalhamento da matéria, o que vai ao encontro dos
interesses de toda a população.

Torna-se importante enfatizar a pertinência do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, que aprimora o projeto originário,
inovando ao impor aos infratores da norma as penalidades previstas
no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor).

Com efeito, a perspectiva de uma penalidade irá coibir o lançamento
ou a disponibilização, no mercado, de serviços ou produtos que
possam causar danos ao consumidor sem prejuízo da ampla
divulgação dos fatos, conforme preconizado no projeto.

E importante lembrar que, segundo a norma consumerista, qualquer
pessoa que for vítima de acidente decorrente da disponibilização dos
produtos ou serviços cogitados no projeto em comento,
independentemente de tê-los adquirido no mercado, fará jus à
reparação dos danos oriundos da sua utilização ou manejo.

Trata-se de uma extensão do conceito de consumidor que, em
principio, é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.

Para reivindicar esses direitos, o cidadão lesado nem sequer precisa
investigar a existência de culpa do fornecedor, em razão do princípio
da responsabilidade objetiva, consagrado pelo direito brasileiro para
os casos de acidentes decorrentes da inadequação dos produtos ou
mesmo da desinformação acerca da fruição ou dos riscos que podem
trazer para os consumidores.

Nesse contexto, entendemos pertinente a aprovação da proposta
em análise, que demonstra a preocupação da autora com a segurança
e a saúde dos consumidores mineiros.

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

n° 1.760/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator - Roberto Carvalho.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.788/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria dó Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em exame

visa a alterar a Lei n° 13.454, de 2000, que dispõe sobre a Justiça de
Paz.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/712004, foi o projeto
distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, que passa a analisar a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame propõe a inseção de um dispositivo no

texto da Lei n° 13.454, de 2000, com vistas a estabelecer que, para os
distritos e subdistritos criados antes dos seis meses que antecedem
as eleições municipais, o Juiz de Direito Diretor do Foro nomeará, em
caráter precário, Juiz de Paz "ad hoc", entre os cidadãos domiciliados
no local e que preencham os requisitos de investidura, para exercer as
competências previstas no art. 15 da referida lei, até a posse do Juiz
eleito.

A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se favoravelmente
ao projeto, propondo apenas uma emenda, com vistas a imprimir
maior clareza ao seu texto e a corrigir pequena imperfeição técnica.

Segundo consta na justificação do projeto, a Lei n° 13.454, de 2000,
seria omissa quanto à nomeação de Juiz de Paz para distritos recém-
criados e que a Corregedoria de Belo Horizonte tem entendido que,
nesse caso, aplica-se a regra do art. 13, § 3 0 , da referida lei.

Tal artigo assim dispõe:
"Art. 13 - Decretada a vacância do cargo de Juiz de Paz, o suplente

será convocado para assumi-lo, observado, no que couber, o disposto
no art. 9°.
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§1 0 - Inexistindo suplente a ser convocado, se faltarem mais de

dois anos para o término do mandato, o Juiz de Direito Diretor do Foro
comunicará o fato ao Tribunal Regional Eleitoral, que fixará a data e
expedirá as instruções para a realização de eleição suplementar, que
ocorrerá no prazo máximo de sessenta dias contados da decretação
da vacância.

§ 20 - A posse do elõito no pleito suplementar se dará na forma
estabelecida no art. 90 .

§ 30 - Na hipótese prevista no § 1 0 deste artigo, se faltarem menos
de dois anos para o término do mandato, o Juiz de Direito Diretor do
Foro designará Jãiz de Paz 'ad hoc' entre aqueles em exercício na
comarca ou, no caso da inexistência destes, entre aqueles em
exercício na primeira comarca substituta ou, por designação a título
precário, entre cidadãos domiciliados no local e que preencham os
requisitos do art. 6° desta lei".

Assevera o autor do projeto, contudo, que os Juízes de Paz em
exercício não têm condições de assumir o encargo em novos distritos
ou subdistritos e realizar eficientemente o trabalho, sendo conveniente
a nomeação de novo Juiz de Paz em caráter precário, até a realização
das eleições.

Essa questão, realmente, não está regulamentada em lei,
mostrando-se recomendável o seu disciplinamento, com vistas a
garantir a prestação de um serviço público eficiente para a sociedade.

Todavia, consideramos que a proposição merece alguns reparos.
Verifica-se que a Lei n° 13.454, de 2000, ao tratar da vacância do

cargo de Juiz de Paz, utiliza o termo de dois anos como parâmetro
para definição da medida a ser adotada.

Assim é que, faltando mais de dois anos para o término do mandato
de Juiz de Paz, realizar-se-á eleição suplementar; já se faltarem
menos de dois anos, a referida lei estabelece outras formas de
designação para o preenchimento do cargo.

A proposição, por sua vez, ao disciplinar a designação de Juízes de
Paz em caráter precário em distritos e subdistritos judiciários, utiliza-
se de termo bastante inferior, ou seja, seis meses.

Ademais, o projeto regula somente a hipótese de distritos e
subdistritos criados antes de seis meses das eleições municipais.
Quanto aos que forem criados após seis meses das eleições, não há
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qualquer regulação.

Outrossim, a proposição prevê, como marco final para a contagem
do lapso temporal, a data das eleições municipais, ao contrário da lei
que pretende alterar, a qual prevê como marco final, na hipótese de
vacância do cargo, a data do término do mandato.

Essas distorções devem ser corrigidas,. a fim de se assegurar ao
texto legal mais harmonia e uniformidade, o que faremos por meio da
apresentaçãô da Emenda n° 2, que incorpora a proposta contida na
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

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

1.788/2004 com a Emenda n° 2, a seguir apresentada, ficando
prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"ALI. 1° - A Lei n° 13.454, de 12 de janeiro de 2000, fica acrescida do

seguinte artigo:
'Art. 10-A - Para o distrito ou o subdistrito judiciário, com mais de mil

habitantes, criado quando faltarem mais de dois anos para o término
do mandato de Juiz de Paz, o Juiz de Direito Diretor do Foro
comunicará o fato ao Tribunal Regional Eleitoral, que fixará a data e
expedirá as instruções para a realização de eleição suplementar, que
ocorrerá no prazo máximo de sessenta dias contados da criação do
distrito ou do subdistrito judiciário.

Parágrafo único - Se a criação do distrito ou do subdistrito judiciário
ocorrer quando faltarem dois anos ou menos para o término do
mandato de Juiz de Paz, o Juiz de Direito Diretor do Foro designará,
em caráter precário, Juiz de Paz 'ad hoc' escolhido entre os cidadãos
domiciliados no local e que preencham os requisitos de investidura
previstos no art. 6° desta lei.".

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô

Moraes - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.822/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Célio Moreira,

rÃ
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disciplina o "marketing" direto ativo e cria lista pública de
consumidores para o fim que menciona.

Publicado em 5/8/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, c/c O art.
102,1V, "a", do Regimento Interno.

Foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei n° 1.849/2004, da
autoria da Deputada Lúcia Pacífico, nos termos do art. 173, § 2°, do
Regimento Interno, por conterem conteúdos semelhantes.

Fundamentação
A proposição em análise pretende disciplinar as atividades do

"marketing" direto ativo, constituído pela oferta de produtos ou
serviços, especialmente por meio de ligações telefônicas, o que, em
muitos casos, tem trazido desconforto para os consumidores usuários
dos serviços de telefonia.

A proposta institui a lista pública para registro dos consumidores que
não desejam receber ofertas comerciais por meio de "marketing"
direto ativo, a qual foi denominada "lista "antimarketing".

Ressalte-se ainda que, nos termos da proposição, em nenhuma
hipótese, o consumidor poderá ser importunado com ofertas de
produtos ou serviços aos domingos, feriados, ou em qualquer dia, no
horário compreendido entre as 21 horas e as 8 horas, o que, de todo o
modo, já representaria um alívio, considerando-se o volume de
ligações que são veiculadas com essa exclusiva finalidade.

As empresas que atuam nesse ramo de atividade teriam de
obedecer às restrições impostas pela proposta em análise, para a
consecução dos seus objetivos, sob pena de se sujeitarem às
penalidades previstas na Lei n° 8.078 (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor), de 11/9/90.

E importante lembrar a inexistência de norma nacional sobre a
matéria, que também é objeto do Projeto de Lei n° 2.387/2003, de
autoria do Deputado Federal Coronel Alves, atualmente em trâmite na
Câmara dos Deputados.

Segundo a proposta desse parlamentar, seria criada a lista de
usuários dos serviços de telefonia fixa que se manifestarem contrários
ao recebimento de ofertas de produtos e serviços, a ser colocada à
disposição das empresas de "telemarketing" que operam no mercado.

A proposição em análise se torna ainda mais inovadora na medida

rs
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que prevê a possibilidade de essas listas serem administradas por
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP -, cujas
atividades foram disciplinadas pela Lei n° 14.870, recém-aprovada por
esta Casa Legislativa.

Por último, cumpre esclarecer que a Deputada Lúcia Pacifico há
muito já manifestou preocupação quanto às atividades dessa
natureza, tendo já formúlado o Projeto de Lei n° 1.849/2004, anexo a
esta proposição.

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

1.822/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente e relatora - Roberto Carvalho - Antônio

Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.845/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.845/2004 revoga o inciso V e o § 20 do art. 1° da Lei n° 15.294, de
5/8/2004, que altera a Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/8/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Compete a esta Comissão apreciar o mérito da proposição, nos
termos do art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo subtrair do rol de

requisitos a serem observados pelo Estado, para o reconhecimento da
utilidade pública das entidades da sociedade civil, a apresentação de
certificado de inscrição expedido pelo Conselho Municipal de
Assistência Social.

A medida em questão representa uma modificação singela no texto
legal, mas dotada de largo alcance social, tendo em vista que a
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redação dada pela Lei n° 15.294, de 2004, ao dispositivo sobre o
qual incide a proposição, restringe a esfera de incidência dos títulos
de utilidade pública às entidades destinadas à prática da assistência
social.

A Lei n° 12.262, de 1996, estabelece que a assistência social
abrange as áreas do amparo à infância e à adolescência, ao idoso, ao
portador de deficiência, à família carente e atividades a elas conexas.
Setores ocupados significativamente por entidades civis sem fins
lucrativos, como os que concernem à proteção ambiental, à defesa do
consumidor, à preservação do patrimônio histórico, à promoção de
atividades culturais e à difusão do esporte, entre outros, não se
enquadram no conceito de assistência social legalmente determinado,
segundo as diretrizes e parâmetros fixados em nossa ordem jurídica
com base no disposto no capítulo da seguridade social da
Constituição da República.

Vê-se que, como está, a legislação que rege as declarações de
utilidade pública no Estado deixa ao largo um grande número de
entidades. Há, indubitavelmente, uma contradição entre os fins a que
se destina o reconhecimento de utilidade pública e a restrição legal à
sua concessão, recentemente imposta. Tradicionalmente, o
reconhecimento da utilidade pública de certa entidade pelo Estado é
ato de cunho simbólico que, sem beneficiar a instituição titulada com
qualquer favor estatal, distingue-a no âmbito da sociedade civil e
perante o setor público. Quanto a esse aspecto, deve-se, portanto,
restaurar o estado de coisas anterior, como objetiva o projeto de lei
em estudo.

Trata-se, aliás, de um problema que, por seu alcance social, deve
ser rápida e eficazmente solucionado. Para tanto, é imprescindível a
aprovação do projeto de lei sob análise.

Salientamos que, do ponto de vista da forma, o Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoou o texto original,
adequando-o à técnica legislativa.

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

1.845/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
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Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dalmo

Ribeiro Silva - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°41/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria dos Depi.itados Roberto Carvalho, Chico Simões e outros,

a Proposta de Emenda à Constituição n°41/2003 tem por objetivo
alterar os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por
esta Comissão, a proposição retorna a este órgão colegiado, a fim de
receber parecer para o 2 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O estabelecimento de um adequado desenho institucional para as

regiões metropolitanas tem sido um dos principais desafios
enfrentados pelo poder público no período posterior à promulgação da
Constituição de 1988, que transferiu da União para os Estados essa
responsabilidade.

Verificamos que, nos últimos 15 anos, a chamada questão
metropolitana não vem sendo tratada a contento em nosso Estado,
como, de resto, em todo o País, em razão de um arranjo que não
induz à cooperação entre os entes envolvidos com o problema, quais
sejam os municípios da região conurbada, que demanda o tratamento
comum de suas funções públicas, e o Estado em cujo território ocorre
a criação da região metropolitana.

A proposição em análise busca resolver essa questão na medida em
que pretende conferir um tratamento inovador para a instituição,
organização e gestão de regiões metropolitanas em nosso Estado.
Entre seus objetivos, destacamos a preocupação com a edição do
plano diretor metropolitano, bem como o reforço do papel do Estado
na administração metropolitana. Coerentemente com esse escopo, a
proposta pretende criar duas novas instâncias administrativas, um
conselho metropolitano e uma agência de desenvolvimento.

Destacamos que, no 1° turno, em consonância com os debates
promovidos por esta Casa em 2003, que culminaram com a realização
de um seminário legislativo de grandes proporções, bem como com as

!Ã1
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amplas negociações políticas que se desenvolveram em torno do
tema, esta Comissão apresentou o Substitutivo n° 1 à proposição, o
qual foi aprovado em Plenário.

Os pressupostos que levaram à consagração do texto vencido no 1°
turno permanecem válidos nesta segunda apreciação. Assim é que,
tendo em vista o tratamento cuidadosamente dispensado à matéria
naquela oportunidade, entendemos que a proposta deve ser aprovada
no 20 turno com a redação dada no 1° turno. Propomos que se efetue
apenas uma mudança, incidente sobre o § l O do art. 43 do texto
constitucional, a qual não alterará seu conteúdo, mas tornará seus
termos mais exatos em vista do sentido que se pretende conferir à
norma.

Ressaltamos que a proposta tem como eixos principais a criação do
Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, com participação do
poder público e da sociedade; a obrigatoriedade da edição do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado, a cargo do citado Conselho,
para orientar a gestão metropolitana; o remodelamento da Assembléia
Metropolitana, que passa a contar com participação paritária do
Estado e que ditará as macrodiretrizes da administração
metropolitana, até mesmo com poder de veto sobre o Conselho; a
imposição de um fundo de desenvolvimento, para operacionalizar a
administração financeira, contábil e orçamentária da região; a
instituição de uma agência de desenvolvimento, de caráter técnico e
executivo; a previsão do estabelecimento, em lei complementar, de
procedimento mediante o qual serão instituídas novas regiões
metropolitanas, momento no qual serão analisados os cumprimentos
dos pressupostos constitucionais para sua criação, bem como as
efetivas condições para sua implantação.

O projeto em análise proporcionará importante ajuste político-
administrativo nas regiões metropolitanas existentes no Estado,
mediante as alterações de natureza jurídico-institucional que
promoverá. Possibilitará, da mesma forma, que regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões sejam
instituídas sobre base sólida, consistente na averiguação prévia do
atendimento dos requisitos exigidos para sua formação e na
determinação de um arranjo institucional visando a uma administração
ágil e eficiente e a um comportamento cooperativo, por parte dos

LA
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municípios envolvidos, nas relações entre eles próprios e com o
Estado. A efetiva integração metropolitana e a busca interfederativa
de soluções adequadas para os problemas comuns enfrentados no
ambiente metropolitano são objetivos que poderão ser alcançados.

Ratificamos, enfim, as considerações expendidas por esta Comissão
no parecer para o 1° turno, quando deixamos consignada a relevância
da proposta, que, a nosso juízo, merece prosperar.

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

Emenda à Constituição n° 41/2003, no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1° turno, com a Emenda n°1, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 1° do art. 43, a que se refere o art. 1° da proposição, a

seguinte redação:
"Art. 1°- .....................
'Art. 43 - .....................
§ 1 0 - A gestão de função pública de interesse comum será

unificada.'.".
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Jô Moraes, relatora - Ana Maria

Resende.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 4112003
Altera os artigos 42 a 50 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. V - Os arts. 42 a 50 da Constituição do Estado passam a vigorar

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

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar
o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de
interesse comum.

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

§ 1° - A execução das funções públicas de interesse comum será
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unificada.

§ 20 - As especificações das funções públicas de interesse comum
das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões
serão definidas na lei complementar que as instituir.

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

-população e crescimento demográfico, com projeção qüinqüenal;
II - grau de conurbação e movimentos pendulares da população;
III - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento;
IV -fatores de polarização;
V - deficiência dos serviços públicos, em um ou mais municípios,

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

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

§ 20 - A inclusão de novo município nas regiões metropolitanas já
instituídas deverá se basear em estudo técnico prévio orientado pelos
critérios estabelecidos neste artigo.

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

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

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

executivo;
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.
§ 1 0 - A Assembléia Metropolitana constitui o colegiado decisório

superior de representação do Estado e dos municípios na região
metropolitana, competindo-lhe:
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- definir as macrodiretrizes do planejamento global da região

metropolitana;
II - vetar, por deliberação de pelo menos dois terços de seus

membros, resolução emitida pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano.

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

§ 3° - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano é
o órgão colegiado de deliberação da região metropolitana,
competindo-lhe:

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

II - elaborar a programação normativa da implantação e da execução
das funções públicas de interesse comum;

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

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

V - deliberar, sobre a gestão do Fundo de Desenvolvimehto
Metropolitano.

§ 4° - Fica assegurada a participação de representantes do Estado,
dos municípios da região metropolitana e da sociedade civil
organizada no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano.

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

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

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

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

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

Art. 20 - Esta emendá à Constituiição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 7912004

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, e tendo
como primeira signatária a Deputada Jô Moraes, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 79/2004 altera o art. 14 da Constituição do
Estado.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por
esta Comissão, retorna agora a proposição a este órgão colegiado, a
fim de receber parecer para o 20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora

de serviços públicos de energia elétrica e de saneamento básico, além
da necessária autorização legislativa, deve ser submetida a referendo
popular, nos termos do § 17 do art. 14 da Constituição do Estado.

A proposição ora analisada visa a inserir também no referido
dispositivo constitucional empresa de propriedade do Estado
prestadora de serviço público de gás canalizado, no caso a GASMIO.
Tal cautela se justifica em vista da importância estratégica da empresa
para o desenvolvimento industrial do Estado.

Acrescente-se ainda que estão previstos vultosos investimentos no
setor visando à ampliação da oferta de gás natural, quer da parte da
CEMIG, que é proprietária da maioria das ações da companhia com
direito a voto, quer da parte da GASPETRO, se concretizada a
alienação de ações a ser autorizada por lei, cujo projeto se encontra
em tramitação nesta Casa.

Desta forma, a GASMIG constitui também valioso patrimônio do
Estado que deve ser protegido.

WC



846
A proposição cuida também da alienação de ações que garantam

o controle direto ou indireto pelo Estado de sociedade de economia
mista e de empresa pública. Conforme dispõe o § 15 do art. 14, a
alienação de tais ações depende de autorização por lei que deve ser
aprovada com o quórum especial de 315 dos membros da Assembléia
Legislativa.

Segundo a proposta, quando se tratar de alienação para entidade
sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal,
fica dispensado o quórum especial, medida que se justifica tendo em
vista que nesse caso não haverá a privatização das empresas.

Por fim, a alteração do inciso VIII do art. 10 tem por objetivo apenas
compatibilizar a Constituição do Estado com a da República.

Neste passo, ratificamos nesta oportunidade nosso posicionamento
favorável à aprovação da proposta.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 79/2004 no 2 1 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Miguel Martíni, relator - Jô Moraes.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 79/2004

Altera o inciso VIII do art. 10 e os § 15 e 17 do art. 14 da
Constituição do Estado.

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

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

de gás canalizado, na forma da lei;".
Art. 20 - Os § 15 e 17 do art. 14 da Constituição do Estado passam

a vigorar com a seguinte redação:
"Art.14- ...........................
§ 15 - Será de 3/5 dos membros da Assembléia Legislativa o

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

§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado
prestadora de serviço público de gás canalizado, de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento
básico, autorizada nos termos deste artigo, será submetida a
referendo popular.".

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°410/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

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

regulamenta o art. 214, § 1°, da Constituição do Estado.
Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, apresentado por

esta Comissão, a proposição retorna agora a fim de receber parecer
para o 20 turno, nos termos do art. 189, c/c O art. 102, VI, "a", do
Regimento Interno.

Cumprindo-se as determinações regimentais, integra este parecer a
redação do vencido.

Fundamentação
O projeto em epígrafe altera o art. 1° da Lei n° 10.889, de 8/10/92,

que regulamenta o art. 214, § 1°, 1, da Constituição Estadual, que trata
da promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e
da disseminação das informações necessárias à conscíentização
pública para a preservação do meio ambiente.

A educação ambiental deve ser um processo permanente para que
os indivíduos e a comunidade tomem consciência do seu meio
ambiente e adquiram conhecimentos, valores, habilidades e
experiências que os tornem aptos a prevenir e resolver problemas
ambientais.

Para que a sociedade possa atuar positivamente sobre o meio
ambiente, é importante ministrar a educação ambiental nos sistemas
de ensino, de forma integrada ao projeto político-pedagógico das
escolas. Os principais obstáculos apontados pelas Secretarias de
Educação para que isso ocorra são as dificuldades que a escola tem
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para inserir a educação ambiental na proposta pedagógica e a falta
de continuidade dos projetos e atividades em implantação.

O êxito da inserção da educação ambiental na proposta pedagógica
depende de vários fatores: incorporação de novas práticas
pedagógicas (oficinas pedagógicas, "workshops" e encontros);
realização de diagnósticos dos problemas ambientais locais;
abordagem mais amplá da temática, aliada à articulação dos projetos
com outros componentes curriculares e com setores governamentais,
organizações não governamentais - ONGs -, universidades e a
iniciativa privada, bem como valorização da cooperação local,
nacional e internacional para prevenir e resolver problemas
ambientais.

E também crucial a formação complementar e qualificada de
recursos humanos para promover a disseminação estratégica de
informações, que devem ser abordadas de forma transversal nas
diferentes disciplinas já existentes no currículo básico, a fim de educar
para a preservação dos recursos naturais e proporcionar meios para
melhorar a qualidade de vida, além de estimular a criação de
estratégias para o desenvolvimento sustentáúel.

Por tratar de todos esses aspectos, o projeto é meritório e oportuno.
Entretanto, ainda pode ser aprimorado no que diz respeito à formação
de educadores e à forma de participação da comunidade escolar nos
projetos de educação ambiental. Para tanto, estamos apresentando
duas emendas.

A Emenda n° 1 altera o inciso II do art. 30 para esclarecer que a
participação da comunidade local na inserção do tema "meio
ambiente" no currículo se dará por meio de um trabalho de campo
para assessorar , a escola no desenvolvimento das atividades de
educação ambiental.

A Emenda n° 2 altera a redação do § 2 0 do art. 30 , a fim de
determinar que se observe o art. 11 da Lei Federal n° 9.795, de 1999,
que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional
de Educação Ambiental. O art. 11 da citada lei determina que a
dimensão ambiental conste dos currículos de formação de
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas, e que os
professores em atividade recebam formação complementar em suas
áreas de atuação, com o próposito de atender adequadamente aos
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princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

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

410/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Dê-se ao inciso II dd art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - ...............
II - o incentivo à participação da comunidade no desenvolvimento de

projetos e atividades de educação ambiental.".
EMENDA N°2

Dê-se ao § 20 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ...............
§ 2° - A dimensão ambiental deve constar dos currículos de

formação de professores, no âmbito do Sistema Estadual de
Educação.".

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Jô

Moraes.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°410/2003

Regulamenta o art. 214, § 1°, inciso 1, da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Entendem-se por educação ambiental os processos por

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Parágrafo único - A educação ambiental é um componente essencial
e permanente da educação, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo,
em caráter formal e não formal, observada a legislação federal.

Art. 20 - Nos estabelecimentos do Sistema Estadual de Educação, a
educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades
do ensino formal.

§ 1° - A educação ambiental não deve ser implantada como
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disciplina específica no currículo de ensino.

§ 2° - Nos cursos de pós-graduação e extensão e nas áreas voltadas
para o aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer
necessário, é facultada a criação de disciplina específica.

§ 3° - Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional,
em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética
ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 30 - Os programas, os estudos e as atividades de educação
ambiental deverão fundamentar-se nos parâmetros e diretrizes
curriculares nacionais, observando-se em especial:

- a integração dos conteúdos programáticos às disciplinas
curriculares de modo transversal, contínuo e permanente;

II - a participação da comunidade escolar na inserção do tema na
proposta pedagógica da escola, com o intuito de propiciar, a
identificação de problemas e potencialidades do meio ambiente local;

III - a capacitação de professores e especialistas voltada para o
domínio de conhecimentos específicos e para a identificação dos
vínculos comunicativos entre as disciplinas curriculares e a temática
do meio ambiente;

IV - a adequação de programas vigentes de formação continuada de
educadores, visando a incorporar a dimensão ambiental em todas as
áreas de atuação docente.

§ 1° - A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-se-
á em caráter formal e obrigatório, conforme as normas e orientações
definidas pelos órgãos competentes.

§ 2° - A dimensão ambiental deve constar dos currículos de
formação de professores, em todos os níveis e em todas as
disciplinas.

§ 3° - Os professores em atividade, no prazo máximo de cinco anos,
devem receber formação complementar em suas áreas de atuação,
com o propósito de atender adequadamente aos princípios e objetivos
da educação ambiental.

§ 4° - Compete ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado
de Educação, ofertar cursos e outros meios necessários para a
formação complementar dos professores em educação ambiental.

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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encaminharão às unidades estaduais de ensino, no início de cada
ano letivo, sugestão de temas e metodologias de educação ambiental
a serem trabalhadas.

Parágrafo único - Poderão participar dos programas, estudos e
atividades de educação ambiental entidades não governamentais, que
deverão formalizar termo de cooperação com as escolas estaduais,
ouvidos os seus colegiados, não implicando ônus para o poder
público.

Art. 50 - A autorização e a supervisão do funcionamento de
instituições de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação e
de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão os
dispositivos desta lei.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7°- Fica revogada a Lei n° 10.889, de 8 de outubro de 1992.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.385/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em

causa tem por objetivo autorizar o Poder Executivo, a doar à
Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO - o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 0 turno com a Emenda n° 1, apresentada por esta
Comissão, a proposição retorna a esta Comissão a fim de receber
parecer para o 20 turno, nos termos dos arts. 102, VII, e 189, do
Regimento Interno.

Em observância ao § 1° do art. 189 da referida norma, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise trata de conceder ao Poder Executivo

autorização legislativa para transferir à Associação Brasileira
Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas- ABRAÇO - terreno
urbano edificado, situado na Av. do Contorno, n° 4.777, no Município
de Belo Horizonte.

Atualmente, o imóvel está ocupado pela referida entidade, mediante
autorização de uso especial, com vigência até 2018. No local,
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realizam-se atividades visando à prevenção do uso de drogas e,
quando necessário, atendimento ambulatorial aos dependentes
químicos e orientação aos familiares.

A autorização legislativa pretendida, exigência para a transferência
de domínio do patrimônio público, é prevista pelo art. 18 da
Constituição do Estado, pelo art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de
1993, e pelo § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Considerando-se o serviço prestado pela Associação, encontra-se
preservado o interesse público a que deve estar subordinada a
alienação de bens estatais, exigência da citada legislação. Ademais, a
aprovação do projeto não acarreta aumento de despesa, nem
incremento de receita, não causando, portanto, impacto no orçamento
do Estado.

A Emenda n° 1 foi apresentada com a finalidade de garantir a
impenhorabilidade e a inalienabilidade do imóvel, além da sua
reversão ao patrimônio do Estado, descumpridas as condições
estabelecidas.

Assim sendo, a matéria em tela satisfaz os preceitos legais que
versam sobre a alienação de bens estatais.

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

1.385/2004, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.385/2004

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Brasileira
Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO - imóvel
que especifica.

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

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

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
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funcionamento da ABRAÇO.

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

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

donatária ou de paralisação de suas atividades por mais de um ano.
Art. 30 m Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.726/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

a proposição em tela tem por escopo dar cumprimento ao disposto no
art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, ou seja, aprovar
previamente a legitimação de porções de terras devolutas estaduais.

O projeto foi aprovado no 1° turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 tumo, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação.
O objetivo da proposição é aprovar previamente as legitimações de

lotes de terras devolutas rurais, em número de cinco, situados em
diversos municípios.

Cumpre esclarecer que, de conformidade com os autos do processo,
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-
MG -, a transferência de domínio dos imóveis se fará em concordância
com as exigências legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto as alienações dos imóveis se darão pela
modalidade de compra e, mais ainda, as despesas devidas à feitura
dos processos serão de responsabilidade do próprio beneficiário.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
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Resolução n° 1.726/2004, no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Gil Pereira, Presidente e relator - Paulo Cesar - Padre João.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.855/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

autoriza a participação de empresa do Sistema PETROBRAS no
capital social da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG -
altera a Lei n° 11.021, de 11/1/93, e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos dos arts.
102, inciso VII, e 189 do Regimento Interno, a matéria retoma a este
órgão colegiado.

Em observância ao § 1° do art. 189 do referido diploma, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe objetiva autorizar a Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG - a alienar parte das ações que
detém na Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG - a
quaisquer empresas do Sistema PETROBRAS. Como condição para
que o negócio seja efetuado, deverá a CEMIG conservar o controle
acionário da GASMIG.

Como informa o Governador do Estado na Mensagem n° 271/2004,
que encaminhou o projeto, Minas Gerais possui apenas um gasoduto,
cuja capacidade, de 3.500.000m 3 por dia, está praticamente esgotada.
Estudos realizados em conjunto pela CEMIG e pela PETROBRAS
identificaram a necessidade de a GASMIG elevar o seu volume diário
de fornecimento de gás natural para 4.500.000m3 por dia ao final de
2006, atingindo 11 .100.000m 3 por dia em 2023.

Considerando essa demanda, o Governo do Estado incluiu no
programa de projetos estruturadores do Programa Gestão Estratégica
dos Recursos e Ações do Estado, constante do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2004-2007, a previsão
de ampliação da oferta de gás natural. De acordo com o Projeto de Lei
n° 1.893/2004, em tramitação nesta Casa, que trata da revisão das
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metas do PPAG, em 2005 devem ser destinados
R$118.909.203,00 para a construção de 224km de gasoduto, visando
atender o mercado situado nas regiões Sul, Triângulo e Vale do Aço.

Conforme nossa manifestação no 1° turno, do ponto de vista
financeiro e orçamentário, o projeto em análise não apresenta impacto
negativo sobre as contas públicas do Estado, razão pela qual somos
favoráveis a sua aprovação por esta Casa.

Visando aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final de nosso
parecer a Emenda n° 1 ao vencido, que atribui competência para a
GASMIG construir e operar sistemas de transporte e de distribuição
de gás.

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

1.855/2004 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao § 30 do art. 1° da Lei n°11.021, de 11 de janeiro de 1993,

a que se refere o art. 10, a seguinte redação:
"Art. 10- ..........................................................
"Art. 1°- ...........................................................
§ 30 - A GASMIG, sem prejuízo das atividades previstas no "caput",

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

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.855/2004

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

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

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

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

Art. 20 - Para os fins do disposto no "caput" do art. 1°, a CEMIG
poderá alienar ações representativas do capital social da GASMIG,
desde que mantenha a propriedade de 50% (cinqüenta por cento)
mais uma do total de ações com direito a voto.

Parágrafo único - Cabe à CEMIG estabelecer o preço de venda das
ações a que se refere o "caput" deste artigo, conforme laudos de
avaliação econômico-financeira elaborados especificamente para esse
fim.

Art. 30 - A subscrição pela CEMIG do acordo de acionistas a ser
celebrado nos termos desta lei fica condicionada à aquisição pela
empresa do Sistema PETROBRAS de, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) das ações do capital social da GASMIG.

Art. 4 0 - O acordo de acionistas de que trata esta lei será celebrado
com a observância das seguintes disposições:

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

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

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

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

Art. 50 - É facultada a inclusão, no acordo de acionistas, de cláusulas
que estabeleçam:

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

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

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

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

liqüidação da GASMIG;
1) autorização para a participação da GASMIO no capital de outras

sociedades, como acionista ou quotista;
g) autorização da emissão de . debêntures ou quaisquer títulos de

dívida;
h) destinação dos lucros e política de distribuição de dividendos e

juros sobre o capital próprio;
i) aprovação da celebração, alteração ou rescisão de quaisquer

acordos, transações ou contratos entre a GASMIG e seus acionistas
titulares de ações com direito a voto ou com quaisquer controladoras,
controladas, coligadas ou empresas sob o controle comum das
acionistas;

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

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

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

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

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

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

II - a outorga recíproca do direito de preferência na aquisição de
ações da GASMIG que a CEMIG ou a empresa do Sistema



858
PETROBRAS alienar, inclusive na hipótese de alienação do
controle da GASMIG, neste caso em igualdade de condições com a
melhor proposta apresentada na respectiva licitação;

III - o direito recíproco da CEMIG e da empresa do Sistema
PETROBRAS de venderem conjuntamente a terceiros as
participações acionárias que detiverem no capital social da GASMIG,
na hipótese de o direito de preferência a que se refere o inciso II deste
artigo não ser exercido por um dos acionistas pelo mesmo preço e nas
condições constantes no aviso de alienação;

IV - a obrigatoriedade da adesão de terceiros adquirentes de ações
da GASMIG ao acordo de acionistas, inclusive no caso de alienação
do controle da GASMIG pela CEM 10.

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

Art. 60 - Será incluída no acordo de acionistas cláusula vedando à
CEMIG e à empresa do Sistema PETROBRAS a venda das
participações acionárias que detiverem na GASMIG pelo prazo de
sete anos contados da data da assinatura do acordo de acionistas,
sob pena de extinção dos direitos previstos no acordo.

Parágrafo único - O acordo de acionistas preverá a exclusão da
vedação a que se refere o "capuf' deste artigo na hipótese de ocorrer
o incremento de 3.500.000m 3 por dia (três milhões e quinhentos mil
metros cúbicos por dia) na capacidade de transporte e distribuição de
gás no Estado em relação à capacidade existente na data da
assinatura do acordo.

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

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

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

Art. 80 - Ficam a CEMIG e a GASMIG autorizadas a pactuar
convenção de arbitragem com a empresa. do Sistema PETROBRAS
para solucionardisputas decorrentes dos acordos e dos contratos
celebrados pára implementar a associação de que trata o art. 1° desta
lei.

§ 1° - Ficam vedadas as decisões arbitrais com fundamento na
eqüidade ou com base nos usos e costumes.

§ 2° - A convenção de arbitragem a que se refere o "caput" deste
artigo preverá a perda de sua eficácia no caso de haver privatização
da PETROBRAS ou de qualquer de suas empresas subsidiárias ou
controladas que seja titular de ações do capital social da GASMIG,
antes de decorridos sete anos da data da assinatura do acordo de
acionistas, salvo se ocorrer o incremento na capacidade de transporte
e distribuição de gás a que se refere o parágrafo único do art. 6°.

Art. 9 0 - A GASMIG poderá outorgar à PETROBRAS o direito de
preferência na venda do gás natural comprado pela GASMIG, em
igualdade de condições com terceiros.

Art. 10 - O "caput" do art. 1° da Lei n o 11.021, de 11 de janeiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando-lhe
acrescentados os seguintes § 3° e 4°:

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

§ 1° - ................................................
§ 30 - A GASMIG, sem prejuízo das atividades previstas no,"caput",

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

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

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 26/10/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Maria Célia Fagundes Reis, ocorrido em 16/10/2004, em Juiz de Fora.
(- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr.
Sebastião Corrêa Rabelio, ocorrido em 22/10/2004, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. José
César Martins, ocorrido em 17/10/2004, em Uberaba. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 27/10/2004

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

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta
de Emenda à Constituição n° 84/2004 - Projetos de Lei n os 1.922 a
1.924/2004 - Requerimentos n

o
s 3.393 a 3.438/2004 - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Transporte, de Segurança Pública e
de Política Agropecuária - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Doutor Ronaldo e André Quintão - 2a Parte (Ordem do
Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.537/2004;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - 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 Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara
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- Manos Fernandes - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Zé Maia.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, transmito aos nobres
colegas, aos servidores desta Assembléia e, em especial, às cidades
em que é majoritário, um abraço do nosso amigo Deputado Doutor
Viana. Pela manhã, fiz-lhe uma visita no BIOCOR. Semana passada,
ele sofreu um enfarto, mas graças a Deus,. está se recuperando,
passando muito bem e tem acompanhado os trabalhos desta Casa.
Enfim, o susto que passou junto à sua família está controlado.
Aproveitando a transmissão pela TV Assembléia, o Deputado Doutor
Viana encaminha-nos um abraço e agradece as orações de todos nós,
do povo de Curvelo, de Corinto e das cidades em que é bem votado.
Infelizmente, em algumas cidades divulgou-se a sua morte, o que
geralmente ocorre em situações como essa. Se Deus quiser, na
próxima semana, estará conosco, batalhando para que esta Casa e as
comissões desenvolvam os seus trabalhos.

Correspondência
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do pronunciamento realizado pelo Sr. Lincoln
Magalhães da Rocha, Ministro Substituto, em 29/9/2004, no Plenário
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dessa Corte.

Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
3.101/2004, do Deputado Laudelino Augusto.

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, encaminhando informações
em atenção ao Requerimento n o 3.008/2004, da Comissão de Política
Agropecuária.

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador do Estado, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento n° 3.260/2004, do Deputado Doutor Viana.

Do Pe. José Carlos Campos, Reitor da Basílica de São Geraldo,
agradecendo manifestação de aplauso a essa Basílica formulada por
esta Casa a partir de requerimento do Deputado Doutor Viana.

Da Sra. Eliana Piedade Alves Machado, Coordenadora da Unidade
Regional Colegiada do COPAM - Jequitinhonha, solicitando cópia do
Relatório Final da Comissão Especial da Silvicultura.

Da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da
HEMOMINAS, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.221/2004, da Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Francisco Cesar Modesto Ribeiro, solicitando seja o Projeto
de Lei n° 695/2003 colocado em pauta de reunião do Plenário. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 695/2003.)

2U Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 84/2004
Altera o § 1° do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 1° do ai. 82 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a ter a
seguinte redação:

"Ai. 82- .................
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§ 1° - Fazem parte do Sistema Estadual de Educação as

fundações criadas ou autorizadas pela legislação do Estado e do
município, as mantidas diretamente com os recursos deste, as que
optaram pela absorção pela UEMG e aquelas que, em decorrência do
regime que lhes é permitido, segundo seus estatutos e a lei civil, ficam
sem vínculos com o poder público e sem direito a recursos públicos
estaduais, mas com suas atividades pedagógicas e educacionais
supervisionadas pelo Conselho Estadual de Educação, sob as
diretrizes da política educacional do Governo do Estada.

Art. 20 - Fica revogado o § 2 0 do art. 82. do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

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

Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2004.
José Henrique - Rêmolo Aloise - José Milton - Márcio Passas -

Doutor Ronaldo - Dimas Fabiano - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Andrade - Padre João - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Helvécio -
Carlos Pimenta - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Ivair
Nogueira - Durval Angelo - Antônio Júlio - Dilzon Meio - Paulo Cesar -
Marlos Fernandes - Sargento Rodrigues - Zé Maia - Sebastião
Navarro Vieira - Irani Barbosa - Adalclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho.

Justificação: Como é público e notário, o art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado é
objeto de questionamento judicial, pleiteando-se a declaração de sua
inconstitucional idade para alterar, danosamente para o Estado, o
Sistema Estadual de Ensino, transferindo as fundações mineiras para
a órbita da União.

Tal providência não só desarticulará o ensino superior em Minas
como afetará, com prejuízos, o funcionamento dos cursos superiores
no Estado, invalidando alguns, com sérias conseqüências para os
alunos.

Para que as fundações mineiras estaduais e municipais possam
continuar a exercitar suas importantes tarefas educacionais,
promovendo suas atividades vinculadas ao Sistema Estadual de
Educação como instrumento do próprio Estado e do município, impõe-
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se uma modificação no citado artigo constitucional, visando
esclarecer melhor a matéria regulada no seu texto, de modo a mostrar
que não há conflito em relação à legislação federal e nem à Carta
Magna.

A proposta de emenda à constituição indicada pretende deixar claro
que essas fundações foram criadas pela poder público estadual e pelo
municipal e que são mantidas de acordo com o regime autorizado
legalmente pelo mesmo poder público, o que é permitido dentro da
órbita da autonomia constitucional do Estado, que tem atribuições de
dispor sobre a maneira de ser mantida a fundação.

Procura-se, portanto, desta forma, definir a situação das fundações
estaduais e das municipais, o que esclarecerá de maneira expressiva
a situação dessas fundações, deixando, de forma indiscutível, a
certeza de que a providência judicial do MEC contra as mesmas não
tem procedência.

Os Estados, como os municípios, têm seu sistema de ensino
garantido pela Carta Magna e podem, através de leis e normas
constitucionais, dispor sobre sua estrutura e funcionamento. Aliás, a
Constituição Federal, nos seus arts. 23 e, sobretudo, 24 indicam a
competência estadual. Assim, é com base no texto magno que se
apresenta essa proposta de emenda à Constituição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ricardo Duarte. Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 78/2004 nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.922/2004
Declara de utilidade pública a Associação Feminina União do Vale

do Gorutuba - AFUVG - com sede no Município de Janaúba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina

União do Vale do Gorutuba - AFUVG -, com sede no Município de
Janaúba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: A Associação Feminina União do Vale do Gorutuba -
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AFUVG - é entidade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro no
Município de Janaúba.

Sua finalidade maior é a aproximação da família maçônica,
mantendo seus membros unidos por laços de amizade,
companheirismo, fraternidade e compreensão mútua; colaborar com a
organização que se dedicar à preservação da paz universal e
harmonia social;, apoiar instituições filantrópicas, implementando o
auxílio a pessoas carentes da comunidade, prestando colaboração a
outras de assistência social; aperfeiçoar e desenvolver o crescimento
humano-técnico-cultural dos seus membros; combater a fome e a
pobreza por meio da distribuição de cestas básicas e agasalhos, da
promoção de oficinas de trabalho e outros; integrar pessoas
necessitadas no mercado de trabalho por meio da promoção de
cursos profissionalizantes, levando em conta a cultura local e regional;
proteger a saúde da família, da gestante, da criança, da juventude e
dos idosos por meio do incentivo ao aleitamento materno, de
campanhas de combate a doenças, distribuição de medicamentos,
próteses e integração com órgãos competentes.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por esta entidade
e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos como apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.923/2004
Declara de utilidade pública a Casa de Repouso Nossa Senhora da

Guia de Carmo do Paranaíba, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

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

Nossa Senhora da Guia de Carmo do Paranaíba, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2004.
Elmiro Nascimento
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Justificação: A Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia de

Carmo do Paranaíba, obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Carmo do Paranaíba, é uma entidade civil
sem fins lucrativos de caráter beneficente e com prazo indeterminado
de duração. Destacam-se entre as finalidades da Casa de Repouso
Nossa .. Senhora da Guia a prática da caridade cristã no campo da
assistência social* e da promoção humana, visando, especialmente,
manter estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas,
proporcionando-lhes assistência material e espiritual tais como
alimentação, vestuário, medicamentos; assistência médico-dentária,
moral e religiosa, estendendo-se também tais serviços a famílias e
pessoas necessitadas.

A referida entidade, devidamente cadastrada no Conselho Municipal
de Assistência Social, foi constituída em 31/10/2001, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados
pela Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia de Carmo do
Paranaíba, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.924/2004
Regulamenta o inciso II do § 1° do art. 214 da Constituição do

Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O poder público, através dos seus órgãos competentes,

assegura o livre acesso às informações básicas sobre o meio
ambiente por intermédio da criação do Sistema de Informações
Ambientais de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, compreende-se por
informações básicas sobre o meio ambiente aquelas geradas por
instituições governamentais e não governamentais, instituições de
pesquisa ou de ensino, empresas e comunidades tradicionais que
contribuam para:

- formar e manter atualizados bancos de dados sobre a
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biodiversidade do Estado;

II - monitorar os componentes da diversidade biológica, fornecendo
ferramentas para subsidiar as decisões relativas à conservação da
biodiversidade e identificando recursos com potencial de utilização
sustentável;

III - manter e atualizar dados referentes às espécies ameaçadas e
ambientes cuja perenidade esteja em perigo, além de identificar
processos e categorias de atividades que, efetiva ou potencialmente,
gerem efeitos negativos para a diversidade biológica;

IV - auxiliar a gestão ambiental no Estado fornecendo bases para
um planejamento que enfoque o desenvolvimento sustentável;

V - consolidar informações que permitam uma visão integrada dos
componentes da biodiversidade e dos aspectos sociais, econômicos e
políticos do Estado.

Art. 20 - O Sistema de Informações Ambientais de Minas Gerais
consiste no registro de inventários, informações e estudos nas áreas
de pesquisa, monitoramento, conservação da biodiversidade,
educação ambiental, desenvolvimento sustentável e conhecimentos
de comunidades tradicionais, contribuindo para a formação de bancos
de dados que subsidiem o planejamento de ações governamentais em
relação ao meio ambiente no Estado.

Art. 30 - O Sistema de Informações Ambientais de Minas Gerais será
disponibilizado por meio eletrônico e por publicações periódicas
voltadas para a comunidade científica, a comunidade educacional, os
formuladores de políticas ambientais, os tomadores de decisão na
área de conservação ambiental e para toda a sociedade, constituindo
para isso conjuntos de bases de dados.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo,
será constituído um conjunto de bases de dados desenvolvido para
atender às principais demandas de informação ambiental, contendo,
no mínimo:

a) base de dados de informação documentária, com acervo formado
por publicações especializadas em meio ambiente como teses, livros,
monografias, dicionários, artigos, atlas, enciclopédias e similares;

b) base de dados sobre legislação ambiental, disponibilizando texto
integral da legislação ambiental estadual e federal;

c) base de dados de imagem, contendo registros em vídeo e
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fotografias de projetos e atividades desenvolvidas;

d) base de dados sobre áreas protegidas no Estado, contendo
delimitação das Unidades de Conservação, memorial descritivo,
dados sobre a implantação e informações sobre áreas potenciais de
criação de unidades de conservação.

Art. 40 - O Sistema de Informações Ambientais de Minas Gerais terá
como objetivo:

- desenvolver, implantar e disponibilizar um sistema de informações
sobre biodiveridade, integrando bancos de dados diversos e
heterogêneos produzidos pelas diversas instituições públicas e
privadas que atuam no Estado;

II - contribuir para a identificação de componentes da diversidade
biológica importantes para sua conservação e utilização sustentável;

III - promover intercâmbio para divulgação de informações de todas
as fontes disponíveis ao público, relacionadas à conservação e à
utilização sustentável da diversidade biológica, levando em conta as
necessidades e diferenças regionais, possibilitando o exercício da
cidadania e a tomada de decisões participativas;

IV - promover intercâmbio para divulgàção de resultados de
pesquisas técnicas, científicas e sócio-econômicas, como também de
programas de treinamento, educação ambiental, manejo sustentável e
conhecimentos tradicionais.

Art. 50 - Compete ao Poder Executivo, por intermédio de seus
órgãos competentes, garantir a implantação e a gestão do Sistema de
Informações Ambientais de Minas Gerais.

Art. 6 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta leientra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A Constituição do Estado prevê, em seu art. 214, § 1°,

inciso II, que o livre acesso às informações básicas sobre o meio
ambiente seja assegurado na forma da lei, o que nos motivou a
apresentar esta proposição para apreciação desta Assembléia
Legislativa.

Tal preocupação da Carta mineira reafirma a importância estratégica
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da informação como instrumento para assegurar o direito ao meio
ambiente como um bem comum, essencial à qualidade de vida, sendo
dever do Estado e do povo mineiro defendê-lo e conservá-lo para as
futuras gerações. A importância da informação referente à diversidade
biológica e à conservação e à utilização sustentável dos recursos
ambientais e a democratização do acesso aos dados também são
objeto da Convenção sobre Conservação e Uso Sustentado da
Diversidade Biológica, assinada põr 160 países e ratificada pelo Brasil
em 1994 (Decreto Legislativo n° 2, de 1994). A Convenção prevê o
intercâmbio para divulgação dos resultados de pesquisas técnicas,
científicas e sócio-econômicas, bem como de programas de
treinamento de recursos humanos para realização de inventários
sobre a biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Para isso,
assegura a participação e colaboração técnica, científica, social e
cultural das comunidades locais, povos indígenas, organizações não
govemamentais, universidades e outras instituições no processo de
elaboração e implementação de programas de conservação e
utilização dos recursos da diversidade biológica e no estabelecimento
de prioridades para a sua conservação. Tais informações também são
fundamentais para orientar as ações de conservação e os programas
que visam à criação de novas áreas protegidas, definindo as
prioridades para pesquisa e inventariamento.

A preocupação com as informações ambientais também motivou a
criação do Sistema de Informação sobre o Meio Ambiente - SINIMA -,
instituído pelo art. 9° da Lei n° 6.938, de 1981. Com o objetivo de
sistematizar as informações necessárias à tomada de decisões sobre
o meio ambiente, o SINIMA compartilha recursos informacionais,
recupera e atualiza dados e opera em rede, interligando as várias
unidades do IBAMA e uma rede nacional de informações ambientais.

Em Minas Gerais, cabe à Secretaria de do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, reorganizada pela Lei n°
1.2581, de 17/7/97, a missão de formular e coordenar a política
estadual de proteção do meio ambiente e o gerenciamento dos
recursos hídricos. Também são atribuições da SEMAD planejar,
propor e coordenar a gestão ambiental integrada no Estado, com
vistas à manutenção dos ecossistemas e ao desenvolvimento
sustentável, e a articulação com os organismos que atuam na área do
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meio ambiente, com a finalidade de garantir a execução da política
ambiental e de gestão de recursos hídricos do Estado.

Um grande passo na implementação de um sistema de informações
em Minas foi dado com a implantação do Sistema Integrado de
Informações Ambientais - SIAM -, da SEMAD. O SIAM foi implantado
com o objetivo de integrar e propiciar a descentralização dos sistemas
de licenciamento e fiscalização ambiental, através de atendimento
informatizado. Esse Sistema tem uma base de dados
georreferenciada capaz de agilizar os processos de licenciamento
ambiental em todos os seus níveis. Também oferece aos usuários
uma série de dados sobre as características físicas de todas as
regiões de Minas. O Sistema fornece informações básicas confiáveis
sobre o espaço geográfico do Estado e oferece um importante apoio
em decisões técnicas, com uso intensivo de geoprocessamento e
monitoramento das atividades por diversos setores sociais, inclusive
Prefeituras do interior do Estado.

Entretanto, dados referentes a escassez de informações sobre
várias áreas do Estado foram constatados na reedição do "Atlas de
Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade em Minas
Gerais", de 1998, realizado pela Fundação Biodiversitas, em parceria
com os órgãos ambientais do Estado.

Como exemplo, merece destaque a região do Triângulo, por ser
fortemente ocupada pela agroindústria de alta tecnologia, tendo tido
grande parte de seus hábitats naturais convertidos em plantações e
pastagens. Apesar dessa grande ocupação, as informações
disponíveis sobre a biodiversidade da região são ainda insuficientes.
As áreas indicadas para investigação científica constituem os últimos
fragmentos de vegetação ai existentes, sendo, portanto, de grande
importância para a diversidade biológica local.

Para a Fundação Biodiversitas, "as áreas prioritárias para
investigação científica, consideradas insuficientemente conhecidas,
não são menos importantes que as áreas prioritárias para a
conservação. Na verdade, espera-se que elas sejam utilizadas como
eixo de orientação para as universidades e demais instituições de
pesquisa e fomento direcionarem os futuros programas de
investigação científica".

A necessidade de maiores informações sobre o bioma cerrado, por
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exemplo, levou os participantes do Fórum Técnico Cerrado Mineiro:
Desafios e Perspectivas, realizado por esta Assembléia Legislativa
nos dias 14 e 15/6/2004, a definirem como ação prioritária a
realização de estudos que apontem para a adoção de estratégias
governamentais orientadas para sua sustentabilidade. Apesar dos
vários projetos e programas em andamento no bioma, este interesse
evidencia a demanda por informações que fomentem iniciativas de
conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Pretendemos; com este projeto de lei, contribuir no esforço que tem
sido feito por setores governamentais e não governamentais para que
a sociedade mineira tenha livre acesso às informações sobre o meio
ambiente, além de promover o reconhecimento do papel estratégico
dessas informações, no mesmo espírito legado pelos constituintes de
1988 ao apontarem a necessidade de regulamentação da Constituição
do Estado.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.393/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com Elias José da Fonseca por sua
reeleição à Prefeitura Municipal de Alagoa.

N° 3.394/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Ari Lopes dos Santos por sua
reeleição à Prefeitura Municipal de Aiuruoca.

N° 3.395/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Carlos Aurélio Carminate
Almeida por sua eleição à Prefeitura Municipal de Argerita.

N° 3.39612004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Natalino Benini da Cunha
por sua eleição à Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra.

N° 3.397/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Cláudio Augusto de Carvalho
RolIo por sua eleição à Prefeitura Municipal de Baependi.

N° 3.398/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Geraldo Abade das Dores por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Barão de Cocais.
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N° 3.399/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com Honório de Oliveira por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Bicas.

N° 3.400/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Carlos Roberto Marques por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas.

N° 3.401/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Antônio Carlos Cipriano
Carneiro por sua eleição à Prefeitura Municipal de Cana Verde.

N° 3.402/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto dó congratulações com Manuel Antônio de Oliveira por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Cordislândia.

N° 3.403/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Marques de Araújo Lima por
sua reeleição à Prefeitura Municipal de Descoberto.

N° 3.404/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Loudes Ciconeli por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Goianá.

N° 3.405/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Lair Silas por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Guarará.

N° 3.40612004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Celso Bonamichi por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Inconfidentes.

N° 3.407/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Sebastião Carlos dos Reis por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Lambari.

N° 3.408/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Odilon Campos Filho por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Malacacheta.

N° 3.409/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Edmilson Valadão de Oliveira
por sua eleição à Prefeitura Municipal de Marilac.

N° 3.410/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Darcy Teixeira por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Minduri.

N° 3.411/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com José Rafael de Castro
Ribeiro por sua eleição à Prefeitura Municipal de Monte Sião.

N° 3.412/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Donizete Magalhães Brandão
por sua eleição à Prefeitura Municipal de Munhoz.

N° 3.413/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Sílvio de Carvalho por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Nepomuceno.

N° 3.414/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Luiz Antônio de Freitas por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Palma.

N° 3.415/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Hamilton Rezende Filho por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Perdões.

N° 3.416/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Nilo Sérgio Tostes Luz por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Pirapetinga.

N° 3.417/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Vicente Wagner Guimarães
Pereira por sua eleição à Prefeitura Municipal de Pouso Alto.

N° 3.418/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Marco Aurélio Dias Ferreira
por sua eleição à Prefeitura Municipal de Rio Novo.

N° 3.419/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Elzio Maria de Pinho por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Sabinópolis.

N° 3.420/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Aércio Alvarenga da Silva por
sua reeleição à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira.

N° 3.421/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Pedro Queiroz Braga por sua
reeleição à Prefeitura Municipal de São João Evangelista.

N° 3.422/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Edméa Moreira Machado por
sua eleição à Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno.

N° 3.423/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José de Souza Rebelo por sua
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eleição à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde.

N° 3.424/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Luiz Vilela Paranaíba por sua
reeleição à Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras.

N° 3.425/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Domingos Sávio de Miranda
Paiva por sua eleição à Prefeitura Municipal de Sem-Peixe.

N° 3.426/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com João Ferreira Rocha por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Senador Cortes.

N° 3.427/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Baruc Sebastião Landim por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Seritinga.

N° 3.428/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Landim de Miranda por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Serranos.

N° 3.429/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Diogo Drumond Filho por
sua eleição à Prefeitura Municipal de Teixeiras. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.430/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com COPASA por ter sido
agraciada com o título de Empresa do Ano de Saneamento Ambiental
- 2004, na categoria Empresa Estatal. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

NO 3.431/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a COPASA por ter sido
agraciada com o título de Empresa do Ano de Saneamento Ambiental
- 2004, na categoria Empresa Estatal. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-
se ao Requerimento n°3.430/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 3.432/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a COPASA por ter sido
agraciada com o título de Empresa do Ano de Saneamento Ambiental
- 2004, na categoria Empresa Estatal. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-
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se ao Requerimento n°3.430/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173
do Regimento Interno.)

N° 3.433/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comunitária dos
Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito, pela inauguração da
Rádio Comunitária FM Rio das Velhas. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.43412004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente da Caixa Econômica Federal em
Minas Gerais, com vistas à reabertura de agência no Município de
Várzea da Palma. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.435/2004, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Túlio Reis de
Carvalho, Juiz da Comarca de Pedro Leopoldo, pelo trabalho
realizado durante a campanha eleitoral.

N° 3.436/2004, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Simone Maria Belezzia
do Carmo, Promotora da Comarca de Pedro Leopoldo, pelo trabalho
realizado durante a campanha eleitoral. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 3.43712004, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando
seja formulado voto de congratulações com os Prefeitos eleitos dos
municípios que menciona.

N° 3.438/2004, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando
seja formulado voto de congratulações com os Prefeitos eleitos dos
municípios que menciona.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Segurança Pública e de Política Agropecuária.

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

Deputadas, mineiros e mineiras, venho acompanhando por meio de
leitura do "Minas Gerais", órgão oficial dos Poderes do Estado, a
publicação regular de portarias do Chefe do Departamento de Trânsito
de Minas Gerais - DETRAN-MG -, aplicando penalidades a diversos
motoristas, por infrações de trânsito.
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Em 28/8/2004, por exemplo, o "Minas Gerais" publicou uma lista

de condutores e as respectivas sanções. Alguns tiveram a Carteira
Nacional de Habilitação recolhida por um mês, outros por dois, quatro
ou cinco meses. Doze motoristas tiveram as carteiras recolhidas, até
serem aprovados em novos exames. Foram dez os motoristas que
tiveram recolhidas as permissões para dirigir e estão obrigados a
reiniciar todo o processo de habilitação.

E isso o que mais nos assusta. A permissão para dirigir é concedida
ao recém-habilitado, àquele que ainda conserva bem vivos os
ensinamentos recebidos nos centros de formação de condutores,
inclusive a legislação de trânsito.

Assim, o fato de terem cometido muitas infrações ou infrações
graves, que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são punidas
com a perda de muitos pontos, é ainda mais preocupante. Esses
motoristas iniciantes, que ainda nem portam a habilitação, mas
somente uma põrmissão, deveriam ser mais cuidadosos.

Apenas em um ano, conseguiram acumular um número tamanho de
infrações, que a autoridade se viu obrigada a retirar deles o volante e
submetê-los a novo processo de aprendizagem, para obterem a
permissão outra vez. Cumpre considerar que esse número exagerado
de infrações se refere àquelas qt.ie foram presenciadas pelos agentes
de trânsito e notificadas aos condutores. E quanto às que ninguém viu
e não foram computadas como infrações?

O que se deduz é que tais motoristas têm por hábito a atitude
contrária à lei e a tudo o que deveriam ter aprendido nos centros de
formação de condutores. E possível, então, que se pergunte: "esses
centros estariam formando bem esses novos motoristas?".

Acredito que sim. A maioria deles oferece ao aluno a formação
necessária, e todos têm o seu funcionamento supervisionado e
fiscalizado pela autoridade de trânsito. Os instrutores são examinados
previamente e autorizados a se dedicarem à difícil missão de ensinar
a dirigir. Além disso, os exames realizados pelo DETRAN para a
expedição da permissão para dirigir são criteriosos e exigentes, tanto
nas provas de legislação quanto nas de direção. Dessa forma, não
falta a esses motoristas nem o conhecimento nem a perícia para
conduzir o veículo. Falta-lhes a vontade de fazer o que é certo e de
cumprir a lei. E isso é muito grave. Isso revela um caráter pouco afeito
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à disciplina e ao respeito. E é com seres assim que estamos
dividindo os espaços públicos, como pedestres e como motoristas.

Por isso mesmo os fins de tarde nas grandes cidades são caóticos,
como se observa facilmente. E proibido obstruir os cruzamentos, mas
todos os invadem na convicção de que sua pressa é mais urgente que
a dos outros. Todos sabem que o motorista que liga  seta vai mudar
de direção ou de pistá, mas aqueles que estão próximos se recusam
terminantemente a lhe ceder espaço. São "fechadas" a todo o
instante, que desafiam a habilidade e a paciência dos mais prudentes.
Os avanços de sinal se tornaram rotina e fazem com que cada
cruzamento sinalizado se torne uma roleta-russa: nunca se sabe se
vai aparecer um apressado que desrespeita a luz vermelha e abalroa
os que atravessam seu caminho.

Por isso o trânsito mata mais que as guerras. Segundo
levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, mais de
1.200.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no ano de
2000 - mais que o dobro do número de assassinatos registrados no
mesmo período. No Brasil, em 2001 foram registradas 30 mil mortes,
em vias urbanas e estradas. São mais de 80 por dia, ou uma morte a
cada 18 minutos.

E necessário ressaltar que grande parte dos abalroamentos resulta
em danos materiais, não produzindo vítimas. Por aí se vê que o
número de abalroamentos é muito grande. A soma dos acidentes com
vitimas e sem vítimas mostra que os motoristas transgridem as
normas com muita facilidade. Acrescente-se um complicador, que é o
aumento do número de motos no trânsito. Os motoqueiros prestam
um serviço importante, mas são pressionados, pela natureza desse
serviço, a se deslocarem muito rapidamente. Não é rara a
imprudência, a manobra arriscada, a velocidade incompatível com o
estado precário do piso de muitas ruas e avenidas.

Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
mostra a maior vulnerabilidade dos motoqueiros. Enquanto, entre os
automóveis acidentados, a proporção de vítimas fica de 6% a 7%,
entre as motos esse número varia de 61% a 82%. Pesquisa realizada
pela Rede Sarah de hospitais mostrou que os ferimentos mais graves
ocorrem com os motociclistas: somaram 46,2% das lesões
neurológicas registradas. A mesma pesquisa revela que, nas unidades
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de Salvador e de Brasília, 38,5% das internações foram resultantes
de acidentes de trânsito.

Mas os abusos e as imprudências no trânsito não produzem só os
abalroamentos. E o atropelamento que provoca maior número de
mortes, em tomo de 40%.

A pesquisa da Rede Sarah confirma que a maioria dos
atropelamentos, cerca de 83%, ocorre em perímetros urbanos, e 17%
das pessoas foram atingidas em área exclusiva para pedestres.
Recentemente, em Belo Horizonte, uma criança de 2 anos morreu
atropelada quando estava num ponto de ônibus, no colo da mãe.

Há que se considerar que, na maior parte dos atropelamentos e dos
acidentes, ou melhor, dos chamados acidentes, é irrisório o número
daqueles que tiveram como causa a falha mecânica. Em esmagadora
maioria, aparece a falha humana como causa. E a desatenção, a
imprudência, o excesso de confiança, a negligência, o sono, a droga e
a bebida a prejudicarem os reflexos e as reações dos motoristas.

Para agravar a situação, há a sensação de impunidade. Quem mata
no trânsito não sente que matou; entende que foram motivos e
circunstâncias alheios à sua vontade, uma infelicidade. Quem comete
as mais graves infrações tem sempre a expectativa de não ser
multado. Para muitos, pagar a multa não é problema, mas sim perder
pontos, o que leva à busca de outro motorista para assumir a multa,
declarando-se condutor do veículo no momento da infração.

Quando se chega ao ponto de o DETRAN recolher a carteira de
habilitação e determinar a realização de novos exames, é porque
todos os recursos já foram apresentados por esses motoristas, e em
todas as instâncias recursais; é porque todos os expedientes para se
livrar da perda de pontos já foram utilizados. Avalie-se, portanto, a
quantidade de infrações cometidas por esses condutores.

Seria necessário maior divulgação dessas penalidades. A circulação
do "Minas Gerais" ainda é muito restrita aos serviços públicos. Assim,
não são muitas as pessoas que ficam sabendo dessas punições aos
maus motoristas. A mídia poderia também, pelo menos de vez em
quando, fazer repercutir esses números, mostrar que muitos estão
sendo penalizados e estão arcando com as conseqüências de sua
direção perigosa.

A redução do número de infrações representará a redução do
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número de acidentes, que causam perdas familiares, sociais e
econômicas. Estudo realizado pelo IPEA, entre 2000 e 2002, aponta
que, somente nas áreas urbanas, são gastos por ano
R$5.300.000.000,00 em conseqüência de acidentes de trânsito. O
mesmo instituto calcula que um acidente de trânsito tem um custo
médio de R$8.782,00; em acidente com vítima, o valor sobe para
R$35.136,00, e um acidente com morte tem custo médio de
R$144.143,00. Inclui-se, nesse cálculo, o custo de tratamentos longos
e complexos, os danos materiais, as internações, os dias perdidos no
trabalho e as indenizações.

Mais do que as perdas materiais, há aquelas que atingem as
famílias dos vitimados no trânsito. Tantos jovens com futuro
promissor, tantas crianças, tantas mães e pais de família são atingidos
pelos veículos de infratores, como esses que o DETRAN está
punindo.

Espero que o efeito educativo e disciplinador dessas punições faça
diferença na vida dessas pessoas, para torná-las mais responsáveis,
mais cuidadosas, mais humanas."

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
por trazer a esta Casa reflexão sobre os acidentes automobilísiticos,
além de trazer seu conhecimento pomo médico, cidadão e motorista.

Abordarei dois ângulos dessa questão. O DETRAN, presidido pelo
Dr. Morais, é um órgão sério, um dos melhores do Brasil. Há 15 dias,
a convite do Dr. Morais, tive o prazer de visitar todas as dependências
do DETRAN: partes técnicas, de instrução, de orientações e
particularmente a cabine onde hoje o deficiente tem condições de
conseguir a sua habilitação (só mesmo o Estado de Minas Gerais,
habilitado da forma como está, para submeter os deficientes a exame
da mesma forma), o rigor no cumprimento das leis, que estão sendo
efetivamente cumpridas pelo próprio DETRAN: suspensão de carteira,
suspensão para o prazo de direção e principalmente os recursos que
têm sido diariamente apresentados no DETRAN.

A legislação atual lamentavelmente é frágil. Os acidentes de trânsito,
muitas vezes, são causados pela imprudência, pela imperícia e pela
omissão. Os motoristas têm sua responsabilidade, mas temos de
mudar a legislação penal. Quantos motoristas já ceifaram a vida de
pessoas paradas em pontos de ônibus, nas sarjetas e em outros



88]
lugares, e não foram penalizados, uma vez que a lei os favorece.

Segundo a lei existente, os acidentes automobilísticos são
homicídios ou acidentes culposos. Em raríssimas oportunidades, há o
acidente doloso, em que o motorista quis provocar a morte da vitima.

V. Exa. traz uma reflexão importante. O DETRAN faz um bom
trabalho, com a punição, a suspensão de carteiras e a apreensão de
veículos, mas é necessário haver uma política direcionada para a
infração, pois diariamente têm havido rachas e mais rachas pelas
avenidas, em altas horás da noite, provocando acidentes que têm
como vítimas pessoas que estão saindo do trabalho ou chegando a
sua casa, e, muitas vezes, elas não recebem nem sequer socorro.

Na criminologia, estamos fazendo um estudo para que a pena seja
severa. Esse código vige desde 1940, e muitos quesitos precisam ser
modificados. Hoje a cassação da carteira não é suficiente, pois dura
apenas um ou dois anos. Como o réu é primário, não vai para a
cadeia, apesar de ceifar vidas e destruir famílias que não conseguem
às vezes recompor-se.

Há acidentes brutais causados pela droga, pela bebida, pela
imprudência, pela negligência, pela omissãd, enfim, por vários fatores
que exigem um aprofundamento em nossa discussão. No momento
em que o "Minas Gerais" publica uma relação dos punidos, por que
não nos aprofundarmos, para dar publicidade maior e mostrar
participação maior da Assembléia na divulgação desses infratores da
lei?

Estamos perdendo amigos e familiares, por causa da imprudência
dos outros, e esse assunto merece uma reflexão. Esta Casa pode
contribuir muito para que os Deputados Federais, os Senadores e o
Ministro da Justiça possam aperfeiçoar a política criminal e torná-la
mais adequada. Essa não é uma realidade apenas de Belo Horizonte.
Em muitas outras cidades há acidentes de trânsito que têm matado de
5 a 15 pessoas, conforme os dados que V. Exa. nos traz.

Neste momento, o DETRAN procura aperfeiçoar-se e disciplinar os
infratores. A unidade de Minas Gerais tem servido de modelo. As
carteiras dos infratores reincidentes têm sido apreendidas, e estão
fazendo neles uma reavaliação psicológica e de direção. O principal é
a suspensão da direção por um longo período de tempo.

Podemos fazer um trabalho de prevenção de acidentes. Como V.
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Exa. já expôs, nada adianta a proibição de dirigir veículos depois
de beber, precisamos também fazer com que haja punição. Muitas
vezes, além de punir o condutor, a lei determina que sua família
indenize a vitima por danos e pague uma pensão.

Mas isso não basta. O que basta, efetivamente, é a prevenção
desses acidentes trágicos a que estamos acostumados e que têm sido
divulgados pelos jornais e pela televisão. Essa discussão é muito
importante. Temos de travar um debate mais amplo para que, também
por meio das outras Comissões, possamos saber com que a
Assembléia Legislativa contribuirá para solucionar essa questão, que
preocupa todos nós.

Parabéns. Fico muito feliz em manifestar a nossa satisfação.
Obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo - Muito obrigado por tão profícuo
aparte, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

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

desta reunião, colegas Deputados e Deputadas e telespectadores da
TV Assembléia, esta Casa realizará, pela primeira vez, nos dias 9 e 10
de novembro, a revisão do PPAG, composto por 31 projetos
estruturadores, a partir de audiências públicas coordenadas pelas
Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Na condição de Presidente da Comissão de Participação Popular,
aproveito este momento para convidar toda a população mineira a se
integrar nesse debate. Infelizmente, no Brasil, poucos valorizam os
instrumentos de médio e longo prazos, a política pública e as
concepções avançadas de planejamento público. Em especial, o
Poder Legislativo, durante décadas, ficou afastado desse debate.
Muitas vezes, renunciou ao seu importante papel de discutir e
deliberar sobre os rumos gerais para o Estado, os municípios e a
própria União, em troca de intervenções pontuais, às vezes de
interesse restrito.

A Assembléia Legislativa mineira, no ano passado, deu bom
exemplo ao acolher e discutir exaustivamente o Plano Plurianual, que
define as prioridades do Governo para os próximos quatro anos.
Houve ampla participação de entidades sociais. Aproximadamente
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250 entidades da sociedade civil, por meio de 5 audiências,
apresentaram 203 sugestões de aperfeiçoamento ao Plano Plurianual,
em um processo de mobilização com a Comissão de Participação
Popular, criada havia apenas três meses. Esse processo foi muito
importante. Incorporamos ao Plano Plurianual, encaminhado pelo
Governador Aécio Neves, emenda aprovada por este Plenário, que
obriga o Governo do Estado a prestar contas, ano a ano, do que está
ou não fazehdo, apresentando a revisão e a avaliação do plano. No
Brasil, é muito comum as leis não serem cumpridas e os planos se
restringirem ao papel.

O Poder Legislativo tem o papel de fiscalizar. A Assembléia
Legislativa, junto à sociedade, está cumprindo a sua função. O
importante é que a ação da Assembléia é conjugada ao Governo do
Estado. No ano passado, o processo de participação e de debate
público foi construído coletivamente, com a Assembléia, com as
entidades e com o Governo Estadual.

O Deputado Gustavo Valadares foi quem apresentou a proposta
para o formato das audiências deste ano, que foi acolhida pelo
conjunto dos Deputados e pelo Governo do Estado. Essa construção
foi muito benéfica, porque o Estado participou dela ativamente. As
emendas foram, uma a uma, discutidas técnica e politicamente, e 32
foram acolhidas no Plano Plurianual. Uma delas, exatamente a que
obriga à revisão anual. Gostaria de alertar que, nos dias 9 e 10 de
novembro, vamos discutir, um a um, os 31 projetos estruturadores do
Governo do Estado. Cada gerente do projeto virá aqui para falar da
execução orçamentária, das metas físicas cumpridas ou a serem
cumpridas e as sugestões de aperfeiçoamento para o ano que vem,
porque, a partir do debate público, as entidades poderão apresentar
emendas de revisão do plano, que serão discutidas pelas Comissões
de Participação e de Fiscalização e pelo Plenário da Assembléia.

Antes de conceder aparte ao nosso Vice-Presidente, queria dizer
que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais é a primeira a realizar
um trabalho dessa natureza - debate público participativo de plano e,
no primeiro ano, avaliação e revisão participativa do Plano Plurianual.
Depois passarei à programação.

Concedo aparte ao nosso Vice-Presidente, que tem dado uma
contribuição inestimável para os trabalhos da Comissão de
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Participação Popular, Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Boa tarde, Deputado
André Quintão. Agradeço, mais uma vez, o aparte. Todas as vezes
que V. Exa. ocupa a tribuna, faço questão de estar aqui para aparteá-
lo. As vezes discordo de alguns assuntos, mas hoje venho aplaudi-lo e
dizer que V. Exa. é o grande responsável por isso que estamos
fazendo. Há uma mudança no conceito do trabalho da Assembléia
Legislativa, uma aproximação de todos nós, Deputados Estaduais por
Minas Gerais, de todo õ povo mineiro, daquelas pessoas que nos
elegeram e que a nós confiaram o trabalho de fiscalizar o Executivo e
de propor novas leis que possam ajudar na administração do nosso
Estado. Gostaria de parabenizarV. Exa. pelo belo trabalho que vem
sendo feito na Comissão de Participação Popular, uma comissão
recém-criada, da qual tenho o orgulho de fazer parte, e que tem, na
verdade, levantado a bandeira do povo de Minas Gerais e escutado os
quatro cantos do nosso Estado.

Gostaria também aqui de deixar um abraço e os parabéns ao
Governo do Estado, em especial ao Governador Aécio Neves, pessoa
que tem colocado em prática no Estado um projeto, uma gestão
administrativa diferente dos demais Governadores, pautada na
sinceridade e na transparência. Não foi à toa que, desde seu primeiro
ano de Governo, quando já discutíamos o orçamento desse ano e
deste ano, ele colocou às claras para toda a população de Minas o
déficit das contas do Estado de Minas Gerais. Sabemos que muito do
que vai ser discutido nessa revisão do Plano Plurianual e do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado ainda não foi contemplado, não
tendo sido dado o primeiro passo; mas, como o Governo é sincero e
transparente, os Secretários de todas as áreas estarão aqui para falar
sobre tudo que foi feito, as prioridades, explicando por que outros
projetos ficaram no seu nascedouro, esperando-se que possam ser
implementados nos próximos anos.

Gostaria de deixar aqui meu abraço e minha satisfação por fazer
parte com V. Exa. da Comissão de Participação Popular, e também ao
Governador do Estado e a todo o Executivo do Estado de Minas
Gerais pelo trabalho e pela transparência que vem tendo, respeitando
os eleitores de Minas Gerais. Muito obrigado.

0 Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Gustavo



885
Valadares. Esse esforço na Comissão de Participação Popular é
extensivo ao Deputado Leonardo Quintão. Assim como V. Exa.,
Deputado Gustavo Valadares, gostaria também de dizer que, tanto o
Secretário Anastasia quanto o Secretário Tadeu Barreto, desde o ano
passado, nessa discussão específica do Plano Plurianual e da
revisão, colocaram-se plenamente à disposição, e a equipe técnica da
Secretaria de Planejaménto está organizando esse processo conosco.

E um avanço, cada Deputado respeitando os papéis de oposição
construtiva e da Situação, da base do Governo. O importante é
qualificar a nossa intervenção política.

Desejo saber como estão os programas de inclusão digital, da
Estrada Real, do choque de gestão e do Projeto 31 - inclusão social
de famílias vulnerabilizadas -, que foi conquistado pela população por
meio das entidades. Cada um desses projetos devem ser repassados
ao responsável, no caso o Secretário, que deverá vir à Assembléia
para apresentar o projeto estruturador. O momento é de construção
coletiva, o que é muito importante. Dessa forma, analisaremos os
projetos e apresentaremos sugestões, inclusive novas prioridades.

Esta Casa recentemente lançou, sob a coordenação do Deputado
Domingos Sávio, a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura Mineira.
E hoje, neste exato momento, setores representativos da cultura em
Minas Gerais estão se preparando, Deputado Gustavo Valadares,
para apresentar propostas ao Plano Plurianual.

A área encarregada dos assuntos da criança e do adolescente está
reunida, analisando os relatórios de execução orçamentária, a fim de
apresentar propostas quando da revisão do plano. Os técnicos da
Assembléia fizeram um trabalho espetacular, analisando emenda por
emenda e sugestão por sugestão, e fizeram um balanço, que está
disponível na página da Assembléia na Internet. Quem participou das
audiências do ano passado poderá acessar a página da Assembléia e
ver se a sua proposta originou emenda ou requerimento e, no caso de
requerimento, qual a resposta. Se a sua emenda foi aprovada, poderá
saber qual o nível de execução orçamentária de sua proposta e como
ela está sendo desenvolvida. Isso é fiscalização para valer, uma
fiscalização construtiva, e não retórica.

Então convido, mais uma vez, as associações de Prefeitos de Minas
Gerais a participar desse processo. No ano que vem, cada Prefeitura
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deverá encaminhar o seu respectivo Plano Plurianual. Aqui estão
os 31 projetos estruturadores do Estado. O Governo Aécio Neves
apresentou os seus projetos estruturadores vinculados às prioridades
do Governo Lula, como, por exemplo, os 100% de eletrificação rural,
para facilitar a captação de recursos. Também é interessante que os
Prefeitos tenham conhecimento das prioridades do Governo do
Estado para que as suas ações tenham o suporte necessário, porque,
em tempos de arrocho, os recursos estaduais vão para os projetos
prioritários. Por isso convido os Prefeitos, as Prefeitas, os Vereadores
e as Vereadoras eleitas a participar desse importante trabalho.

Um grande avanço, neste ano, foi a participação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio do importante papel
desempenhado pelo Deputado Ermano Batista, permitindo que as
emendas fossem incorporadas no ano passado. Neste ano, já
estamos solicitando a dilatação do prazo de apresentação de
emendas ao orçamento e ao Plano Plurianual, para que, no debate,
em 9/11/2004 pela manhã, e em 10/11/2004, seja feita uma avaliação
geral, um diagnóstico geral do Estado.

No dia 9/11/2004, na parte da tarde, um balanço de todas as
políticas sociais, envolvendo as áreas da saúde, da educação e da
assistência. No dia 10/11/2004, pela manhã, haverá um diagnóstico
econômico de Minas, envolvendo o transporte, a eletrificação e a
administração pública. No mesmo dia 10/11/2004, na parte da tarde,
haverá a apresentação das propostas pelos grupos de trabalho.

Portanto, de hoje até o dia 10/11/2004, teremos um trabalho intenso.
Acho importante que cada comissão, que cada área temática se
envolva intensamente.

A Assembléia está desenvolvendo esse trabalho de identificar a
execução orçamentária de cada projeto estruturador. Com  o empenho
de cada Deputado e Deputada em suas respectivas áreas temáticas,
poderemos fazer um verdadeiro diagnóstico, um "pente-fino". Faremos
uma avaliação rigorosa das prioridades e das políticas públicas em
Minas Gerais, não com a finalidade de auto-elogio nem de uma
oposição retórica, mas com o objetivo de construirmos o melhor
caminho para o Estado de Minas Gerais, a partir da contribuição da
Assembléia, que pode emendar, aperfeiçoar, tanto o Plano Plurianual
quanto o orçamento do Estado.
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Faço, então, esse convite a todo o povo mineiro e a todas as

autoridades públicas. A Assembléia de Minas é a primeira a fazer uma
revisão participativa de um instrumento tão importante quanto o Plano
Plurianual, a partir do trabalho de todos os Deputados, com o apoio da
Mesa da Assembléia, com o apoio dos técnicos e com o apoio do
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento.

Temos, assim, um imenso desafio. Tenho a certeza de que, como
fizemos no ano passado, honraremos esta Casa por meio da nossa
participação nessas comissões, nos dias 9 e 10/11/2004. Com
certeza, essa revisão empurrará Minas Gerais no rumo certo. Muito
obrigado.

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

1 8 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.437 e 3.438/2004, da Comissão de Assuntos
Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 208 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
nos 3.307/2004, do Deputado Paulo Piau, 3.279/2004, do Deputado
Laudelino Augusto, e 3.343/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
de Segurança Pública - aprovação, na 188 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, do Requerimento n°
3.335/2004, da Comissão de Assuntos Municipais; e de Transporte -
aprovação, na iS8 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da 158 Legislatura, do Requerimento n° 3.347/2004, da

ri
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Deputada Jô Moraes. (Ciente. Publique-se.).

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

1.537/2004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que especifica à Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG. 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.

O Deputado Durval Angelo - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação, de conformidade com o inciso III do art. 263 do
Regimento Interno.

- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita a
chamada para a recomp9sição de quórum.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados. Não há

quórum para continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 28, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 56a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a 	EM 26/10/2004
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Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 23 Parte
(Ordem do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
79/2004; discurso da Deputada Jô Moraes; questões de ordem;
chamada para a recomposição do número regimental; existência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Suspensão e reabertura
da reunião - - Encerramento.

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

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecilia Ferramenta - Cého Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Márcio
Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marlos Fernandes - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Vanessa Lucas.

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.

r Parte.
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

T Parte (Ordem do Dia)
2' Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 8 Parte da reunião, em sua 2 a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na P Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em l o turno, da Proposta de Emenda

à Constituição n° 79/2004, da Deputada Jô Moraes e outros, que
dispõe sobre a realização de referendo para desestatização de
empresa distribuidora de gás canalizado e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Com a
palavra, para discuti-ia, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sem dúvida nenhuma, essa proposta é a
continuação de um processo que esta Casa vem realizando desde a
legislatura anterior para a preservação daquilo que é patrimônio
fundamental: as estatais. Nessa proposta de emenda à Constituição,
estendemos para o gás canalizado a exigência de quórum de 3/5 para
a aprovação do projeto autorizativo.

Questões de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, pelo que me consta, não

temos quórum para votação neste momento. Solicito a recomposição
do quórum, já que não temos condições de apreciar uma matéria
dessa natureza sem o quórum suficiente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número
regimental.

O Deputado Antônio Júlio - Em vez de fazer a chamada, poderíamos
colocar a matéria em votação. Se não houver quórum, a votação
perderá seu efeito. Seria mais prático e mais rápido, se a nobre
Deputada Jô Moraes estiver de acordo. Sei que a votação de uma
proposta de emenda à Constituição depende de quórum qualificado.
Talvez dois ou três votos poderiam prejudicar a matéria. Seria uma
sugestão para agilizar os trabalhos.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a Presidência já solicitou
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum. Com a palavra, o Sr. Secretário.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz a
chamada.).
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação, mas o há para a continuação
dos nossos trabalhos.

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

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

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

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 57 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 o LEGISLATURA, EM 27/10/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: Ata -.2a Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação -
Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
81/2004; encerramento da discussão; chamada de votação nominal;
aprovação - Questão de ordem - Prosseguimento da discussão, em P
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 79/2004;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; chamada de
votação nominal; aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.855/2004; questão de ordem; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo n° 1; chamada de votação nominal; aprovação
- Questão de ordem - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
56512003; apresentação do Substitutivo n° 1 e da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 3; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com o substitutivo e com a subemenda à Comissão de Meio
Ambiente - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n os 574 e
934/2003; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
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737/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
931/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.537/2004; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiciever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Cého
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

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

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)
2o Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2' Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 1a Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto

Pinto Coelho, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que a Proposta de Emenda à Constituição n° 79/2004 seja apreciada
em segundo lugar e que o Projeto de Lei n° 1.855/2004 seja apreciado
em terceiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
81/2004, do Deputado Leonardo Moreira e outros, que altera o inciso
II do art. 53 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o inciso 1 do art. 260, c/c o art. 201 e com o
inciso 1 do art. 263, do Regimento Interno. Em votação, a proposta.
Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos
Deputados para votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Miguel Martini - Chico Simões - Antônio Carlos Andrada - Rogério

Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil
Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando
Faria - George Hilton - Adalclever Lops - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria Tereza Lara - Manha Campos -
Marlos Fernandes - Ohinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -



894
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wehton Prado - Zé Maia.

- Respondem "não" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Diizon Meio - Ermano Batista - Maria Qiívia.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Votaram "não" 3

Deputados. Fica, portanto, aprovada, em 20 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n°81/2004. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, apenas alerto

o Plenário de que ainda há dois projetos importantes na pauta que
tratam da GASMIG e que precisam de quórum qualificado para
aprovação. Portanto, os Deputados devem continuar no Plenário para
que as votações tenham a seqüência necessária.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 79/2004, da Deputada Jô
Moraes e outros, que dispõe sobre a realização de referendo para
desestatização de empresa distribuidora de gás canalizado e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão,
a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o inciso 1 do art. 260, c/c o art. 201 e com o
inciso 1 do art. 263, do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo
n° 1. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à chamada dos
Deputados para votação nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise -
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Cého Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
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Durval Ângelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Leite - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Manos Fernandes - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Votaram 'sim" 56
Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovado o Substitutivo n°
1. Fica, portanto, aprovada, em 1° turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 79/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
Especial.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.855/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a participação de empresa do
sistema PETROBRAS no capital social da Companhia de Gás de
Minas Gerais - GASMIG -, altera a Lei n° 11.021, de 11/1/93, e dá
outras providências (autoriza a CEMIG a alienar parte das ações que
detém na GASMIG a qualquer empresa dosistema PETROBRAS). A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, trata-se de tema

bastante polêmico, principalmente para minha querida terra natal,
lbirité. Mas, diante dos apelos de V. Exa. e do Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, achei por bem não apresentar os
requerimentos solicitando o adiamento da discussão e o adiamento da
votação do projeto.

Aproveito a oportunidade para manifestar o repúdio do povo de
lbirité ao procedimento contraditório da PETROBRAS. Como é sabido
por todos os brasileiros, a PETROBRAS é o orgulho do nosso povo. E
uma empresa referência para nossa Pátria, uma empresa pujante,
forte, vigorosa, que gera lucros expressivos, batendo todos os
recordes, tornando-se, por sua capacidade, uma empresa
transnacional. Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
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PETROBRAS deveria dar exemplo para lbirité, para Minas e para o
nosso País promovendo ações que ajudassem os mais pobres.

A poderosa PETROBRAS ajuda a Fórmula 1, ajuda e patrocina o
Piscinão de Ramos, apóia, com recursos bastante expressivos,, o
Flamengo, mas, de forma oposta, contrariando princípios éticos e
cristãos, não ajuda os mineiros, especificamente, o povo ibiritense.
lbirité, nossa querida terra natal, é a cidade que mais apoia a
PETROBRAS - lá estão 90% de suas instalações -, mas a
PETROBRAS não ajuda o município, que é administrado com muito
amor e carinho pelo meu irmão. Aliás, foi com um enorme sentimento
de gratidão do povo que ele foi reconduzido ao cargo, tendo a maior
votação da Grande BH. Lamentavelmente, a PETROBRAS insiste em
não ajudar lbirité. Há três ou quatro anos a luta desse município é
grande e árdua. A PETROBRAS assumiu o compromisso de liberar
asfalto para lbirité, até mesmo para beneficiar as suas áreas, de
liberar recursos para a construção do hospital de lbirité e para a
Sociedade Pestalozzi, que faz um trabalho ímpar ajudando as
crianças excepcionais, mas, até hoje, nada foi feito.

Por último, numa ação desrespeitosa contra lbirité e Minas Gerais -
prestem bem atenção, Sr. Presidente, Srs. Deputados - jogou na
lagoa de lbirité, na lagoa da PETROBRAS, um material tóxico letal,
impedindo o trabalho de recuperação da lagoa realizado pelo Corpo
de Bombeiros, porque é altamente prejudicial à vida humana e aos
peixes, trazendo um dano muito elevado ao meio ambiente.

Portanto, Sr. Presidente, quero manifestar o meu descontentamento,
a minha tristeza, o meu repúdio ao procedimento da PETROBRAS,
que deveria dar exemplo, ajudar aos mais pobres e melhorar a
qualidade de vida do povo ibiritense, do povo mineiro.

Em janeiro, faremos uma manifestação grandiosa, respeitosa, na
porta da PETROBRAS, reivindicando, ao lado do nosso povo e ao
lado do meu irmão, Prefeito de lbirité, Toninho Pinheiro, os direitos e
os benefícios para melhorar a vida do povo ibiritensê.

Por conseguinte, faremos algumas ações aqui, na Assembléia
Legislativa, buscando até mesmo a instituição de uma Comissão
Especial para constatar esse procedimento contraditório e essas
ações desrespeitosas que a PETROBRAS está promovendo em
lbirité. Conto com o apoio de V. Exa., Sr. Presidente, do nosso Líder
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do Governo, dos Deputados e das Deputadas para que Ibirité
tenha uma vida mais humana, mais respeitada e mais feliz.

Em respeito a esta Casa e às importantíssimas ações do nosso
Governador Aécio Neves, que tem procurado colocar Minas em lugar
de destaque no cenário nacional, em nome de uma ação maior, deixo
de apresentar os referidos requerimentos.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o §
15 do art. 14 da Constituição Estadual, c/c os arts. 260, inciso 1, e 263,
inciso 1, do Regimento Interno. Antes a Presidência lembra ao Plenário
que a matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos
favoráveis. Em votação, o Substitutivo n° 1. Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para votação
nominal.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Ivair Nogueira - Gil Pereira -
Rêmolo AIoise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio
Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira: Dalmo
Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manha Campos - Manos Fernandes - Padre João
- Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Zé Maia.

- Responde "não" o seguinte Deputado:
Gilberto Abramo.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Votou "não" 1

Deputado. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado,
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em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.855/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, eu havia

manifestado desejo de instalar uma CPI relativa ao Instituto de
Pesquisa do Estado de Minas Gerais, mas.o Deputado Durval Angelo
já está colhendo assinaturas para sua instalação. Em Pedro Leopoldo,
Montes Clarcis, Juiz de Fora e Contagem, o instituto enganou-se nos
resultados.

Peço aos pares desta Casa e a V. Exa. que apóiem a iniciativa do
Deputado Durval Angelo, porque não merece crédito uma pesquisa
que, no dia 2 de outubro, garante que o atual Prefeito de Pedro
Leopoldo seria reeleito com 19% de frente, ou seja, com mais 7 mil
votos, e este perde a eleição.

E preciso dar uma resposta ao Diretor de Pesquisa daquele Instituto,
o Sr. Ricardo Guedes, que se diz cientista político, mas que, a meu
ver, é um cientista de merda.

Deixo aqui meu protesto e parabenizo o Deputado Durval Angelo
pela iniciativa.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
565/2003, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a política
estadual de estímulo à construção de barragens e de desenvolvimento
econômico das regiões dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do
Norte de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas n os 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda
n° 3, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação
do projeto com as Emendas n° 1, da Comissão de Justiça, e com a
Emenda n° 3, da Comissão de Meio Ambiente, e pela rejeição da
Emenda n° 2, apresentada pela Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 3, da
Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
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SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 565/2003

Institui o Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro -
CODESA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituído o Conselho de Desenvolvimento do Semi-

Ando Mineiro - CODESA - de caráter normativo e deliberativo, ao qual
incumbe:

- propor ações permanentes ou ernergenciais de combate
continuado aos efeitos da seca na área de atuação do IDENE;

II - opinar sobre propostas do Poder Executivo que visem a
empreender ações para o combate à seca em todo o território mineiro;

III - apreciar e publicar, até 31 de dezembro de cada ano, relatório
anual sobre a situação hidrológica de cada região do Estado;

IV - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos planos de
trabalho dos órgãos públicos responsáveis pelo combate aos efeitos
das secas;

V - apreciar, no âmbito do Poder Executivo, a proposta de
orçamento anual do setor público estadual na área de combate às
secas;

VI - assessorar o Poder Executivo sobre os recursos financeiros a
serem repassados aos municípios em estado de emergência ou de
calamidade pública em virtude da seca, bem como acompanhar sua
aplicação;

VII - coordenar, de forma integrada e harmônica, a ação das áreas
competentes da administração estadual, com vistas à maior rapidez e
eficiência no combate aos efeitos das secas;

VIII - estimular a implantação, nas escolas públicas estaduais da
área de atuação do IDENE, de programas de convívio com a seca e
de combate aos seus efeitos;

IX - divulgar informações sobre programas e projetos para o
combate aos efeitos das secas;

X - planejar, coordenar, supervisionar e orientar a formulação e a,
execução de planos e programas de desenvolvimentos econômico e
social para as regiões Norte e Nordeste do Estado, na área de
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste;

XI - formular e propor diretrizes e ações necessárias à definição de
políticas de desenvolvimento econômico e social para as regiões
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Norte e Nordeste do Estado, tendo em vista sua compatibilização
com as políticas dos Governos Estadual e Federal;

XII - subsidiar o Poder Executivo na fixação de critérios de
concessão de estímulos fiscais e financeiros na área de atuação do
IDENE;

XIII - planejar, supervisionar e orientar planos, programas, projetos e
atividades relacionados à proteção e conservação do patrimônio
cultural, histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e ao
desenvolvimento do turismo ecológico e rural;

XIV - avaliar as atividades do IDENE e propor medidas que visem ao
seu aperfeiçoamehto com vistas ao cumprimento de seus objetivos.

Art. 2° - O Conselho de Desenvolvimento do Semi-Ando Mineiro tem
a seguinte composição:

- Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que é seu
Presidente;

II - Diretor-Geral do IDENE, que é seu Secretário;
III - Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
IV - Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V - um representante da Assembléia Legislativa;
VI - três representantes de organizações não governamentais com

atuação comprovada no combate aos efeitos das secas na área de
atuação do IDENE, sendo um do Norte de Minas, um do vale do
Jequitinhonha e um do vale do Mucuri;

VII - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas;
VIII - um representante da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural de Minas Gerais;
IX - um representante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil;
X - três representantes das associações microrregionais, sendo um

do Norte de Minas, um do vale do Jequitinhonha e um do vale do
Mucuri;

XI - um representante da UNIMONTES.
§ l o - As indicações dos membros do CODESA de que tratam os

incisos VI, X e XI deste artigo serão apresentadas até trinta dias após
a solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do
Governador do Estado para um mandato de dois anos, permitida a
recondução por igual período.
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§ 20 - Caberá ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
indicar os representantes das Associações Microrregionais de
Municípios, se não o fizerem as entidades competentes no prazo
estipulado no parágrafo anterior e em disposições estabelecidas no
Regimento Interno;
§ 30 - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o

titular nos seus impedimentos.
§ 40 - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a

titularidade, sendo designado novo suplente.
Art. 30 - O Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Semi-

Ando Mineiro terá direito, além do voto comum, ao de qualidade e
será substituído pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral em seus impedimentos eventuais.

Art. 40 - A função de Conselheiro é considerada de relevante
interesse público, não lhe cabendo nenhuma remuneração.

Art. 50 - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho de
Desenvolvimento do Semi-Ando Mineiro, à formação de câmaras
especializadas e a outras questões de caráter específico serão fixadas
em seu Regimento Interno, inclusive com as formas e os prazos para
a indicação dos representantes de que tratam os incisos V a Xl do art
11 desta lei.

Art. 60 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contado da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de julho de 2004.
Laudelino Augusto
Justificação: Compartilhamos das preocupações da Deputada Ana

Maria Resende e do Deputado Fábio Avelar com os graves problemas
do semi-árido mineiro.

A instituição de políticas públicas voltadas para a construção de
barragens e de combate à seca no Norte de Minas e vales do
Jequitinhonha e Mucuri, conforme previsto nos Projetos de Lei nos
565/2003 e 1 .357/2004, são iniciativas da mais alta relevância para
promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental dessas
regiões, que apresentam má distribuição de águas superficiais e os
mais baixos índices de desenvolvimento humano no Estado.

rÀkI



902
A proposta de criação do Conselho de Desenvolvimento do Semi-

Ando Mineiro - CODESA -, órgão de caráter normativo e deliberativo,
composto por representantes de sociedade civil organizada,
instituições de pesquisa, universidades, associações microrregionais
de municípios e órgãos do Estado, tem por objetivo prover o Estado
de uma instituição capaz de harmonizar as ações e otimizar a
aplicação dos recursos públicos dirigidos ao semi-árido. Ao estudar os
problemas das secas, a Comissãd Especial de Barragens constatou a
falta de interação entre os diversos órgãos e entidades componentes
da estrutura do Executivo.

De tato, a criação do IDENE e da Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas sinalizam a firme disposição do Governo em prol do
desenvolvimento do semi-árido. Porém, é preciso reconhecer que
essas medidas têm caráter eminentemente executivo. Assim, diversos
outros órgãos atuam no semi-árido, como a COPASA, a CEMIG, a
Defesa Civil e as Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e a de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

E fundamental, então, que seja instituído um órgão colegiado para
conduzir com eficiência, sucesso e dinamismo, as políticas públicas
no semi-árido, em sintonia com as aspirações da sociedade local.
Sem a existência desse órgão, certamente teremos dificuldades de
empregar adequadamente os recursos humanos e orçamentários
disponíveis.

O Conselho de Desenvolvimento do Semi-Ando - CODESA - está
previsto na lei que instituiu o IDENE. No entanto, efetivamente ele
ainda não foi implantado. Por outro lado, as competências a ele
atribuídas englobam, em linhas gerais, as diretrizes constantes nos
projetos de lei de iniciativa dos eminentes Deputados Ana Maria
Resende e Fábio Avelar.

Com o substitutivo, esperamos contribuir para o aprimoramento da
legislação destinada à melhoria das condições sociais, econômicas .e.
ambientais do Norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°3 AO PROJETO DE LEI N°
565/2003

Dê-se ao parágrafo único do art. 2 0 a seguinte redação:
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"Art. 20 -	 .
Parágrafo único - Respeitadas as alternativas técnicas e locacionais

mais viáveis no âmbito da política de construção de barragens, serão
prioritárias as ações de contenção das águas pluviais, por meio da
implantação de microbarragens, barraginhas, tanques e cisternas.".

Sala das Reuniões, abril de 2004.
Padre João
Justificação: O.argumento central para inclusão das cisternas como

prioridade das ações de contenção de águas pluviais é o
aproveitamento máximo dos recursos hídricos numa região onde a
água é ponto de estrangulamento ao bem-estar humano.

Segundo a Articulação do Semi-Ando - ASA -, entre as soluções
mais testadas para suprir a falta de água, a cisterna teve a preferência
das organizações sociais, pois é uma alternativa simples, com baixo
custo financeiro, tecnicamente adaptável em qualquer comunidade, e
é o meio que proporciona a água mais apropriada ao consumo
humano.

O Programa de Mobilização Social para Convivência com o Semi-
Ando, endossado pela Agência Nacional de Agua - ANA -, prevê a
construção de 1 milhão de cisternas rurais, sendo que há previsão de
construção de mais de 22 mil cisternas no Estado, até 2006.

Pela importância da matéria aludida conclamamos nossos ilustres
pares a aprovar esta matéria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto
um substitutivo do Deputado Laudelino Augusto, que recebeu o n o 1, e
uma subemenda à Emenda n° 3, do Deputado Padre João, que
recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o projeto com o substitutivo e com a subemenda à
Comissão de Meio Ambiente para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 574/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que estabelece condição obrigatória para o
repasse de recursos aos municípios para programa de urbanização. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As
Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 934/2003, do Deputado
Pinduca Ferreira, que proíbe ao uso de telefone celular próximo a
bombas em posto de abastecimento de veículos automotores e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública
opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela rejeição 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 Segurança
Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 737/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Càbo Verde o imóvel que especifica. 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 Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 931/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que proíbe a restaurantes, bares, casas noturnas e
estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
consumação mínima e dá outras providências. A Comissão de Defesa
do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 931/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.537/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica à Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - COHAB-MG. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.537/2004
na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

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 DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°41/2003 NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 10/6/2004

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sidinho do Ferrotaco, Cecília Ferramenta e Ivair Nogueira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sidinho do Ferrotaco, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado no 1° turno
(relatora: Deputada Cecilia Ferramenta). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
informa aos membros da Comissão que a reunião para apreciação da
matéria em 20 turno será convocada mediante edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Ana Maria Resende - Jô Moraes.
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ATA DA 198 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 15/9/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Sidinho do
Ferrotaco, por indicação da Liderança do PSDB), Laudelino Augusto
(substituindo o Deputado Weliton Prado, por indicação da Liderança
do PT) •e a Deputada Ana Maria Resende. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta. Passa-se à 18 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 43/2003 (redistribuída a proposição ao Deputado
Laudelino Augusto) na forma do vencido no 1 0 turno com a Emenda n°
1, apresentada; o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de
Lei n° 655/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2,

da Comissão de Constituição e Justiça; e o parecer pela aprovação,
no 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.479/2004 (redistribuída a
proposição ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva) com as Emendas n

o
s 1

e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 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, são aprovados, em turno único, os Requerimentos n os 3.231,
3.235 e 3.260/2004. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Jô Moraes em que solicita seja realizada audiência pública
para se discutir a situação do curso de Design e Negócios da Moda,
ministrado pela Faculdade CIMO - Centro Integrado de Moda Ltda.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Jô Moraes - Sidinho do Ferrotaco.

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 16/9/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Roberto Ramos e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Zé
Maia, por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir os convidados: Srs. Heli de Oliveira Penido,
Diretor-Presidente da CREDIMINAS; Marcos Vinícius Francisco,
gerente de inspetoria da CREDIMINAS; Stelio Afonso Machado
Duraes, Superintendente do Banco do Brasil em Varginha; Claudinei
Luiz Dapper, Gerente da Agência do Banco do Brasil em Varginha;
Osvaldo Wiermann Júnior, Delegado de Polícia Civil de Lavras; Ozany
Pereira Barbosa, Presidente da Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande
Ltda.; e os intimados: Srs. Gesiel Salgueiro Canoas, ex-gerente do
Banco do Brasil em São Sebastião do Paraíso; Jaime Junqueira
Payne, ex- D i retor- Presidente da CAFEPOÇOS e da CAFECREDI; e
Paulo Afonso Gomes, empresário. A Presidência comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Heli de
Oliveira Penido, justificando a sua ausência por estar, nesta data, em
Montes Claros, na inauguração do SICOOB CREDINOSSO; Sr. Jaime
Junqueira Payne, informando a entrega espontânea de seu
passaporte ao juízo da Comarca de Poços de Caldas; Stélio Afonso
Machado Duraes, justificando a sua ausência por estar participando
do X Encontro Sul Mineiro de Cafeicultura, promovido pela UFLA;
Claudinei Luiz Dapper, informando a impossibilidade de comparecer à
reunião; e Luís Alfredo de Almeida, Diretor-Presidente da
CAFEPOÇOS, encaminhando documentação daquela cooperativa. A
Presidência registra a presença dos Srs. Bráulio Stivanin Júnior,
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Delegado de Polícia Civil de Poços de Caldas, que acompanha os
trabalhos da Comissão nos assuntos referentes àquele município;
Márcio Lobato, Delegado de Polícia Civil de Belo Horizonte; Ten.-Cel.
PM Dâmocles Freire Júnior, da PMMG; e Itamar Peixoto, técnico da
Secretaria de Fazenda, que acompanham e auxiliam
permanentemente os nossos trabalhos. Por motivo de foro íntimo, ou
seja, por tratar-sede assunto relativos à CAFEPOÇOS, cooperativa à
qual é filiado, o Deputado Sbastião Navarro Vieira passa a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Sargento Rodrigues. São
ouvidos os depoimentos dos Srs. Gesiel Salgueiro Canoas, Osvaldo
Wiermann Júnior e Ozany Pereira Barbosa, que respondem a
perguntas dos parlamentares presentes. Foram ouvidos também,, a
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, aprovado nesta
reunião, os Srs. Hélio Guedes de Oliveira e Renato Patrício Infante,
advogados do Sr. Fábio Femando Garcia Marques, que fizeram a
leitura do seu depoimento, encaminhado por escrito, pelo fato de
encontrar-se no exterior. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, são submetidos a votação, cada um por
sua vez, e aprovados requerimentos dos Deputados Sebastião
Navarro Vieira, em que solicita sejam suspensos os trabalhos desta
Comissão por 20 dias para que seja feita análise da ampla
documentação recebida e sejam prorrogados os trabalhos desta
Comissão por mais 30 dias para a elaboração do relatório final;
Rogério Correia, em que pleiteia seja solicitado à Superintendência do
Banco do Brasil em Minas Gerais o encaminhamento a esta Comissão
de toda documentação relativa a operações ou contratos realizados
em 1995, envolvendo o FUNCAFE, a COOPARAISO e seus
cooperados, a fim de subsidiar os trabalhos de investigação desta
CPI, seja convocado a prestar depoimento a esta Comissão o Sr.
Nylson Gomes da Silveira, cooperado da COOPARAISO, bem como
os Srs. Itamar Peixoto de Mello e os demais fiscais da Secretaria de
Fazenda que acompanham os trabalhos desta CPI, e que seja
determinada a acareação da Sra. Cecília Guidi Marcolini, Diretora
Financeira da COOPARAISO, do Sr. Elias Martins Amorim, ex-gerente
da agência do Banco do Brasil de São Sebastião do Paraíso e do Sr.
Gesiel Salgueiro Canoas, ex-funcionário da referida instituição
bancária, em razão de contradições nos depoimentos deste último e
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da Sra. Cecília; Sargento Rodrigues, em que solicita ao Juiz de
Direito da Comarca de Lavras agilização na quebra do sigilo bancário
do Sr. José Teixeira dos Santos, na agência do Banco Real daquele
município, requerida pelo Delegado de Polícia de Lavras, O
Presidente esclarece que o teor desta reunião consta, na integra, nas
notas taquigráficas. Devido ao término do horário regimental e ao fato
de haver depôentes a serem ouvidos, o Presidente determina a
lavratura da ata, convoca os membros. da Comissão para a reunião
extraordinária às 115h45min de hoje e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Rogério

Correia - Domingos Sávio.	 -	 -
ATA DA 20 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA,

EM 13/10/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e comunica o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.128/2003 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Passa-se à ta 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°
1.128/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Laudelino

Augusto.	-
ATA DA 1P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
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T SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA,

EM 20/10/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fabim Sawan, Carlos Pimenta e Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude, da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrità pelos membros da Comissão presentes.
Passa-se à 11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência passa a • palavra ao Deputado Fahim Sawan
para que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.834/2004 em turno único. Na fase de discussão, o relator solicita
prazo regimental para aprimorar o seu parecer. Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.846/2004 (relator:
Deputado Célio Moreira). Passa-se à 3a  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 Fahim Sawan, em que solicita seja
realizada audiência pública, com convidados que menciona, para
formação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas; Carlos
Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública para
debater, com representantes da área da saúde, o orçamento da saúde
para 2005; Ricardo Duarte (3), em que solicita seja enviado ofício ao
Secretário Estadual de Saúde com vistas a que sejam urgentemente
realizadas obras de saneamento básico no Distrito de Revés do
Belém, no Município de Bom Jesus do Galho; seja enviado ofício à
Secretaria de Vigilância Ambiental, especificamente à Coordenação
Geral de Vigilância Ambiental, por sugestão do Coordenador da Área
Técnica de Saúde do Ministério da Saúde, solicitando informações
que menciona sobre o possível impacto na saúde pública, decorrente
da instalação de estações de rádio-base - ERB - para
telecomunicações, que operam na faixa de 100kHz e 300 gHz; seja
encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde cópia da
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documentação enviada pelos representantes do Sind-Saúde por
meio do Ofício n° 144/2004, no qual pedem que esta Comissão
intermedie a retomada de negociações entre o Governo e os
servidores para discussão das pendências relacionadas à pauta de
reivindicação da Fundação HEMOMINAS. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Fahim

Sawan.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 20/10/2004

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 a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Miguel Assad Neto, publicado no "Diário
do Legislativo" do dia 24/9/2004. O Presidente acusa o recebimento
da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei n° 1.743/2004, no 1° turno (Deputada Maria Olívia).
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 3.301/2004.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUIÇÃO N°79/2004, EM 21/10/2004
As 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Miguel Martini, Chico Simões (substituindo este a
Deputada Jô Moraes, por indicação da Liderança do PT) e Irani
Barbosa (substituindo este o Deputado João Bittar, por indicação da
Liderança do PL), 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 Irani Barbosa, 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 P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 79/2004, no 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Miguel Martini). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, informa aos membros da Comissão que a reunião para
o 20 turno será convocada mediante edital, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jô Moraes - Miguel Martini - Antônio

Júlio.
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 21/10/2004
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões e Irani
Barbosa (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
Projeto de Lei n° 129/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

rÀ
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institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, em especial no
que se refere ao impacto financeiro e à repercussão decorrente da
absorção de novas funções e competências pelo Sistema Estadual de
Meio Ambiente, a requerimento do Deputado Doutor Viana, e apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.537/2004 (relator:
Deputado Irani Barbosa, em virtude deredistribuição); e pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.855/2004 na forma do
Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Antônio Carlos Andrada). Registra-se a presença dos
Deputados José Henrique, Sebastião Helvécio e Elmiro Nascimento.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a
matéria objeto desta Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Célio
Murilo de Carvalho Vale, Diretor de Proteção à Biodiversidade do IEF,
representando o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente; Silvério Seabra, Coordenador de Regularização Fundiária
do IEF, representando o Sr. Miguel Ribon Junior, Coordenador de
Proteção à Vida Silvestre do IEF; Pedro Luiz Ribeiro, Diretor Técnico
do IMA, representando o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do
IMA; e Sras. Cristina Chiodi, Assessora Jurídica da AMA,
representando a Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA - e Edna
Cardoso Dias, Presidente da Liga de Prevenção à Crueldade Contra o
Animal - LPCCA -, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Chico Simões, para
fazer a leitura das palavras do Deputado Doutor Viana, autor do
requerimento que deu origem ao debate, o qual justificou sua
ausência, para 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

rÀ'
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Antônio Carlos Andrada.	 -
ATA DA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 81/2004, EM 26/10/2004

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ivair Nogueira, Fábio Avelar, Leonardo Moreira, Antônio Carlos
Andrada e Ricardo Duarte (substituindo este ao Deputado Rogério
Correia, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair
Nogueira, 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 o parecer, em 20 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 81/2004. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004. Prosseguindo, o
Presidente suspende a reunião para a lavratura da ata. Logo após,
são reabertos os trabalhos. Em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Carlos Andrada, 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 desta Comissão.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Ivair Nogueira, Presidente - Fábio Avelar - Ricardo Duarte - Antônio

Carlos Andrada.

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

1.843/2004

rÀ'!
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Passos, o Projeto de Lei n°

1.843/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche
Lar Bom Pastor de Baguari, com sede no Município de Governador
Valadares.

Publicada no "Diário do Legislativo", .em 21/8/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enumerados
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 e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício dos respectivos cargos. Ainda, a entidade
em análise está devidamente registrada no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município-sede com o n° 8/2002.

Ressalte-se, por fim, que os arts. 1" e 28 de seu estatuto prevêem a
não-remuneração de sua diretoria e o art. 31 determina que, em caso
de dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a outra
congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.843/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Leonídio

Bouças - Paulo Cesar.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.860/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
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O projeto de lei em análise, do Governador do Estado, objetiva

dar a denominação de Presidente Tancredo Neves à Escola Estadual
de ensino fundamental (séries finais) e ensino médio localizada no
Município de Frutal.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"b", do Regimento Interno.

Fundamentação
E medida oportuna designar de Presidente Tancredo Neves a

Escola Estadual de ensino fundamental (séries finais) e ensino médio,
pois trata-se de proposta resultante de pedido formulado por seu
colegiado, que homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, tal indicação.

Tancredo Neves, preocupado com o bem-estar do povo mineiro, em
sua gestão como Governador, empreendeu várias ações em prol do
desenvolvimento do Estado, deixando sua imagem de homem
perseverante, dinâmico e honrado.

Indubitavelmente, obteve destaque no meio político brasileiro e
perdura até hoje na lembrança dQ povo como uma personalidade que,
no exercício de suas atividades públicas, revelou seriedade e
comprometimento com a preservação da soberania nacional e dos
valores democráticos.

E justa, portanto, a homenagem que se quer fazer a esse ilustre
mineiro, emprestando seu nome à Escola Estadual de ensino
fundamental e ensino médio do Município de Frutal.

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

1.860/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.864/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Deputado Mauri Torres, no exercício do cargo de Governador do
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Estado, fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n°
276/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a
denominação de Marlene Martins Reis à Escola Estadual de ensino
fundamental (séries finais e ensino médio), localizada no Município de
Pratinha.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está

consagrada no § 10 do art. 25 da nossa Lei Maior. E a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

Conexo com esse dispositivo constitucional, foi editada a Lei n°
13.408, de 1999, que dispõe sobre as condições para se dar nome
aos próprios do Estado, cujas normas estabelecem ser da
competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que
a escolha da denominação recaia em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, observada a correlação entre a destinação
do próprio público que se pretende denominar e a área em que se
tenha destacado o homenageado, se pessoa de projeção em âmbito
local.

Sendo o Estado competente para tratar da matéria, também o é o
Governador do Estado para deflagrar o respectivo processo legislativo
por meio de projeto de lei .. E o que se depreende do art. 66 da Carta
mineira.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre ele, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso,
inexiste óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.864/2004.

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

Cesar - Bonifácio Mourão - Leonidio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.885/20Q4
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Mauri Torres, no exercício do cargo de Governador do

Estado, 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
(séries iniciais), situada no Município de Mariana.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 23/9/2004 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O § 10 do art. 25 da Constituição da República determina como

competência do .Estado membro as matérias que não, se enquadram
no campo privativo da União (art. 22) ou do município (art. 30).

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que
dispõe sobre as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
cujas normas estabelecem ser da competência do Legislativo dispor
sobre a matéria, além de exigir que a escolha da denominação recaia
em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, observada
a correlação entre a destinação do próprio público que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado, se
pessoa de projeção em âmbito local.

Cabe ressaltar que o art. 66 da Carta mineira não menciona a
matéria em análise entre aquelas de iniciativa privativa dos titulares
dos Poderes, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Assim,
não há impedimento a que o Governador do Estado deflagre este
processo legislativo.

Ademais, a proposição, ao pretender seja dada a denominação de
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Professora Santa Godoy à referida escola, vai ao encontro da
vontade expressa de seu órgão colegiado, representativo da
comunidade, ratificada pela Secretária da Educação, conforme texto
da mensagem encaminhada pelo Governador.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão encontram-se em harmonia com o
ordenamento constitucional vigente, inexistindo óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridididade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.885/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Bonifácio Mourão - Paulo Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.894/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Vianã, o Projeto de Lei n°

1.894/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa, com sede
no Município de Cordisburgo.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 7/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 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 mencionadas na referida lei, quais sejam, a
entidade foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício de seus respectivos
cargos.

rÀ
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Ademais, está ela devidamente inscrita no Conselho Municipal de

Assistência Social do respectivo município-sede sob o ri0 2/2004.
Ressalte-se, ainda, que o art. 19 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,
e o art. 51 prevê a não-remuneração dos membros da diretoria
executiva, do conselho deliberativo e fiscal.

No intuito de retificar o nome da entidade, consoante o art. l°do seu
estatuto, será apresentada na parte conclusiva a Emenda n° 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.894/2004 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

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

Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa de Cordisburgo - AAMCGR -
com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

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

1.896/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Amparo aos
Idosos São Vicente de Paulo, com sede no Município de Senador
Modestino Gonçalves.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes.. à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
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seus cargos, e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município-sede, com o n° 001.

Além disso, o § 2 0 do art. 15 de seu estatuto determina que o
exercício das funções da diretoria e do conselho não será
remunerado, e o art. 32 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a uma congênere do município, com
personalidade jurídica, 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, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .896/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Paulo

Cesar - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 1.897/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Governador
do Estado referentes ao exercício de 2003.

Publicada a matéria em 7/10/2004, foi aberto, na Comissão, o prazo
de dez dias para apresentação de emendas. No transcurso do prazo
regimental, foi apresentado um substitutivo.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
conformidade com o art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do

Governador do Estado relativas ao exercício de 2003. Ele é .fruto da
deliberação desta Comissão, quando da apreciação da Mensagem n°
192/2004, do Governador do Estado, que enviou as contas à
apreciação da Assembléia Legislativa, bem como do parecer do
Tribunal de Contas, que, em sessão plenária de 21/6/2004, opinou
favoravelmente à aprovação das contas com as determinações,
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observações e recomendações constantes nos votos dos
Conselheiros.

O Governador iniciou sua gestão com o objetivo de reduzir o
persistente déficit fiscal e de restaurar a capacidade de investimento
do Estado. Entre as medidas tomadas, destacam-se a reestruturação
administrativa autorizada pela Resolução n° 5.210, de 2002, e a
limitação das dotações orçamentárias, providências que contribuíram
de forma decisiva para a significativa redução do déficit nominal em
relação aos exercícios anteriores. Na execução orçamentária, a
arrecadação da receita totalizou R$18.850.000.000,00, e a despesa
fiscal correspondeu a R$19.130.000.000,00, evidenciando um déficit
de R$283.230.000,00. Nos termos da Portaria n° 517, de 2002, da
Secretaria do Tesouro Nacional, acresceu-se à receita arrecadada do
exercício de 2003 o valor de R$181.220.000,00 referente ao superávit
financeiro de exercícios anteriores. Dessa forma, o déficit nominal
somou R$102.010.000,00, número revelador do louvável esforço de
ajuste das contas públicas e coerente com a trajetória de eliminação
dos déficits orçamentários. Observou esta Comissão, por ocasião da
análise da Mensagem n° 192/2004, que: apesar da obtenção do
significativo resultado primário de R$1.240.000.000,00, o esforço fiscal
ainda não foi suficiente para garantir o cumprimento da meta de
R$1.810.000.000,00 estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

O Substitutivo n° 1 tem como objetivo rejeitar as contas do
Governador relativas ao exercício de 2003, tendo como justificação as
alegadas irregularidades, a seguir comentadas: descumprimento da
vinculação constitucional da receita para aplicação na saúde;
descumprimento da vinculação constitucional da recursos para • a
FAPEMIG; manutenção dos recursos do FUNDEF no caixa único do
Estado; realização de despesas além do crédito autorizado pela
TURMINAS e pela Rádio Inconfidência; e exclusão, nos
demonstrativos das despesas com pessoal, das despesas decorrentes
de contratos de terceirização.

Inicialmente, é importante salientar que o constituinte derivado
reservou à lei complementar a regulamentação dos dispositivos
referentes à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde, nos termos do texto da Emenda à Constituição n° 29, de 2000.

rÂ
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Cumpre ressaltar também que, na omissão do legislador federal,
encontra-se em plena vigência a Lei Federal n° 8.080, de 1990, em
perfeita consonância com a interpretação ampla contida no art. 200 da
Constituição da República e no art. 190 da Constituição do Estado.
Por via de conseqüência, os atos normativos infralegais posteriores, a
Portaria n° 2.047, de 5/11/2002, do Ministério da Saúde, e a
Resolução n° 322, de 875/2003, do Conselho Nacional de Saúde, ao
darem uma interpretação restritiva ao entendimento da expressão
"ações e serviços públicos de saúde', exorbitam o poder
regulamentar, uma vez que as normas por elas veiculadas inovam a
ordem jurídica corri abstração, autonomia e generalidade. Com  efeito,
a propositura da ADIN n° 2.999 pelo Governador do Estado do Rio de
Janeiro se baseia em tais indícios de inconstitucionalidade formal.
Ademais, o próprio Conselho Nacional de Saúde reconhece "a
necessidade de esclarecimento conceitual e operacional do texto
constitucional, de modo a lhe garantir eficácia e viabilizar sua perfeita
aplicação pelos agentes públicos até a aprovação da Lei
Complementar a que se refere o § 30 do art. 198 da Constituição
Federal". Esse entendimento é compartilhado pela Advocacia-Geral
do Estado, em conformidade com o Parecer n° 14.187, de 2218/2003,
que, em conjunto com a Instrução Normativa n° 11/2003, do Tribunal
de Contas, amparou a metodologia adotada pelo Poder Executivo na
demonstração do cumprimento do dispositivo constitucional.

Por sua vez, a LDO, lei de caráter formal e de eficácia temporal
limitada, tem sua função discriminada, de forma exaustiva, no art. 155
da Constituição do Estado, de mesmo teor do art. 165 da Constituição
da República. Vê-se, portanto, que não caberia à LDO a definição do
que sejam "ações e serviços públicos de saúde", tanto pelo alcance de
seu conteúdo, quanto pelo seu caráter provisório. Ademais, a Emenda
à Constituição n° 29, de 2000, recepcionou o estabelecido pela Lei n°
8.080, de 1990, legislação federal de normas gerais que não poderia
ser contrariada pela legislação suplementar dos Estados membros.

Embora fosse imperiosa a necessidade de se promover o equilíbrio
fiscal do Estado, é notório o esforço empreendido pelo Poder
Executivo para cumprir a meta constitucional em um contexto de
grave situação financeiro-orçamentária. Assim, merece destaque o
crescimento de 528% nas despesas do Fundo Estadual de Saúde -
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FES - em relação ao exercício de 2002, conforme apontado na,
pág. 1.740 do relatório técnico do Tribunal de Contas. Na análise por
atividades do FES, destaca-se a atividade "Coordenação,
Assessoramento e Supervisão das Ações de Promoção da Saúde",
com uma execução superior em 985% àquela verificada em 2002. A
maior parte das despesas concentrou-se nos investimentos,
especialmente na natureza de despesa "Equipamentos e Material
Permanente".

O exercício de 2003 iniciou-se com a previsão de um déficit
potencial de R$2.300.000.000,00, representado pela rubrica
orçamentária "Outras receitas de capital - Restituições da União", com
o objetivo de se apresentar um orçamento artificialmente equilibrado.
Com efeito, a execução orçamentária dessa rubrica demonstrou uma
receita efetivada de valores rigorosamente nulos. Nesse contexto, a
exemplo dos anos anteriores, foram repassados à FAPEMIG, no
decorrer do exercício, recursos em valores compatíveis com as
disponibilidades financeiras do Tesouro. Quanto à baixa das
obrigações do Tesouro com a FAPEMIG, cabe salientar que o
procedimento encontra respaldo no art. 38 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias n° 14.371, de 2002, que determina a reversão ao
Tesouro Estadual do superávit financeiro das autarquias e fundações
ao final do exercício. O procedimento foi acatado com ressalvas pela
FAPEMIG, e sua possível regularização encontra-se na dependência
de posicionamento da Advocacia-Geral do Estado sobre a matéria.

Quanto à manutenção de recursos do FUNDEF no regime do caixa
único, cumpre esclarecer que o Sistema de Unidade de Tesouraria
contempla mecanismos que asseguram a individualização dos
créditos segundo a fonte dos recursos, o órgão e o domicilio bancário.
Assegura ainda que, observados os valores ingressados no caixa
único, os titulares desses recursos possam movimentá-los segundo
sua conveniência administrativa, não afetando, nem pela natureza
nem pelo poder de exercer suas atividades, a autonomia das
autarquias ou a identidade dos fundos. No tocante aos recursos do
FUNDEF, o Sistema de Caixa único assegura também remuneração
mensal sobre as disponibilidades existentes, com a mesma
rentabilidade obtida pelo Tesouro Estadual. Ademais, os processos de
auditoria e os questionamentos ocorridos ao longo do tempo apontam
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a regularidade do modelo utilizado pelo Estado.

Quanto à irregularidade apontada na execução orçamentária das
empresas dependentes, é sabido que tais empresas descumprem
dispositivos legais e não executam a sua programação orçamentária e
financeira no SIAFI-MG. Dessa forma, informou a Superintendência
Central de Planejamento - SUCOR-SEPLAG - que a aprovação das
cotas orçamentárias S deu até o limite dos créditos orçamentários e
que, devido ao fato apontado, não foi possível detectar a
irregularidade durante o exercício e proceder, tempestivamente, às
medidas corretivas. Entretanto, é oportuno lembrar que o julgamento
das contas do Governador pelo Poder Legislativo não isentará os
demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades que
venham a ser apuradas em processos de apreciação específica.
Entendemos que tal fato não enseja motivo para a rejeição das
contas, e sim para uma possível responsabilização administrativa do
ordenador de despesa, a ser apurada por ocasião do processo de
prestação de contas das respectivas empresas.

Quanto ao último item, entendemos tratar-se de um simples erro de
contabilização, facilmente sanável, não se caracterizando como um
ato de improbidade administrativa ou como um fato justificador para a
rejeição das contas do Chefe do Poder Executivo. Entendemos
também que a impropriedade verificada não pode ser entendida como
um subterfúgio para o enquadramento nos limites legais da despesa
total com pessoal, já que o comprometimento da Receita Corrente
Líquida, nos termos da metodologia de cálculo determinada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, revelou-se em 71%, percentual
bastante superior ao limite estipulado na Lei de Responsabilidade
Fiscal..

Em conclusão, concordamos com a decisão do Pleno da Corte de
Contas, que entendeu que as falhas e deficiências constatadas não
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, uma vez que não se vislumbraram indícios de.
malversação dos recursos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução n° 1.89712004 na forma original, e pela rejeição
do Substitutivo n° 1.
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Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Gustavo Valadares - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.900/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Maria da Fé.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos, e está devidamente inscrita no Conselho Municipal de
Assistência Social do respectivo município, com o n° 1.

Além disso, os incisos IV e V do art. 31 de seu estatuto determinam,
respectivamente, que não percebem seus Diretores, conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos e que, em caso
de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo, dotada de personalidade jurídica,
com sede e atividades preponderantes no Estado, preferencialmente
no município de origem, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social e, inexistindo alguma nessas condições, a uma
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.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao

flÃÊ
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art. 1° do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.900/2004, com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°aseguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Maria da Fé, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Paulo Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.901/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n°

1.901/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Sócio Educativo Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 8/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998, modificado pela Lei n° 15.294, de
2004.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ainda, a entidade em análise está devidamente inscrita no Conselho
Municipal de Assistência Social do respectivo município-sede com o n°
656/2004.

Ressalte-se, finalmente, que o art. 22 do seu estatuto prevê que as

rÃ
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atividades dos diretores e conselheiros serão gratuitas e o art. 24
determina que sua extinção se dará por deliberação da assembléia
geral extraordinária, que destinará os bens então existentes ao CDM,
com sede na Rua dos Otoni, n° 126, Bairro Santa Efigênia, CGC
21.867.557/0001-27, que também tem finalidades de cunho social e
educacional.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pelã juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.901/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente- Ermano Batista, relator - Paulo Cesar

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

1.902/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Mato do Engenho, com sede no Município de Curvelo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 9/10/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

um ano, tem personalidade jurídica, sua diretoria é composta por
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° 11/2003.

Além disso, o § 2 1 do ad. 19 de seu estatuto determina que todos os
cargos diretivos da associação serão exercidos em caráter voluntário,
sem nenhum tipo de remuneração, e o § 2 0 do art. 38 regulamenta
que, em caso de dissolução, a assembléia geral extraordinária elegerá
uma comissão para liquidar o passivo e o ativo e destinar seu
patrimônio a uma entidade congênere do Município de Curvelo,
registrada no Conselho Nacional de Serviços Sociais.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
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no art. 1 0 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° 1.902/2004.
Saladas Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista; Presidente - Leonídio Bouças, relator - Bonifácio

Mourão - Paulo Cesar - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°811/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o projeto de lei em epígrafe cria
o Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna - CAMMA - e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/6/2003, a matéria foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade, com as
Emendas de 1 a 3. Vem, agora, a esta Comissão para ser apreciada
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise cria um instrumento de controle no âmbito

do Sistema único de Saúde - SUS -, que tem por finalidade o registro
permanente de dados e informações acerca das mortes maternas
ocorridas no Estado.

O compromisso com a redução da mortalidade materna deve ser
sempre prioritário na formulação de políticas públicas de saúde.
Esforços nesse intuito foram recomendados em importantes eventos
que tratam dos direitos das mulheres, tais como a Conferência sobre a
Maternidade sem Risco, realizada em 1987 e a Cúpula Mundial em
Favor da Criança, de 1991.

óbitos maternos geralmente estão relacionados à falta de acesso a
serviços de saúde de boa qualidade e também têm como causas
importantes a realização de abortos clandestinos e a recorrência de
gravidez de alto risco em mulheres que, por motivo de saúde, não
deveriam engravidar. Tudo isso, somado à baixa condição socio-
econômica da maioria das mulheres, ao despreparo dos profissionais
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de saúde e à falta de humanização no atendimento, faz com que
tenhamos milhares de óbitos maternos em todas as fases perinatais -
gestação, parto e puerpério - e no aborto.

Com base nessas constatações, o Ministério da Saúde baixou, em
28/5/2003, duas portarias definindo estratégias para a redução da
mortalidade materna no Brasil. A primeira delas, de n° 652, institui a
Comissão Nacional de Mortalidade Materna, com a missão de fazer
diagnósticos, propor diretrizes e oferecer subsídios ao
aperfeiçoamento da Política Nacional de Redução da Mortalidade
Materna, em articulação com os Comitês de Mortalidade Materna
estaduais, regionais e municipais já criados no País. A segunda
portaria, de n° 653, estabelece que o óbito materno passe a ser
considerado evento de notificação compulsória para a investigação de
seus fatores determinantes, bem como para a adoção de medidas que
evitem novas ocorrências.

A criação de um cadastro que reúna as informações sobre os
eventos se constituirá em importante instrumento de controle do
problema, norteando a formulação de novas estratégias para impedir
que os óbitos continuem a ocorrer na proporção em que vêm
acontecendo. A taxa de mortalidade materna em Minas Gerais caiu de
86,6 para 38,1 por cem mil nascidos vivos de 1997 até 2000,segundo
dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do
Ministério da Saúde, veiculados no DATASUS. Esse índice, no
entanto, está muito acima do tolerável pela Organização Mundial da
Saúde, tornando-se urgente e necessária a sua diminuição. Sendo a
informação uma ferramenta fundamental para a justificação de
investimentos no setor, entende-se que o cadastro será decisivo para
o controle dessa mortalidade.

Acresça-se a esses argumentos o tato de que, por imperícia ou até
mesmo por má fé, há muita negligência no esclarecimento de causa
mortis" materna, ocasionando subdimensionamento estatístico do
fenômeno.

A Comissão de Constituição e Justiça fez alterações no projeto com
o propósito de torná-lo genérico e abstrato, como convém à forma da
lei. Para a consecução desse intento, excluiu, de modo geral, a
menção à Secretaria de Estado da Saúde como órgão gestor do
cadastro, deixando esta definição a cargo do Estado. Apoiamos a
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posição dessa douta Comissão no que tange à questão formal e
acatamos parcialmente as sugestões propostas.

Entendemos, no entanto, que a política de prevenção da mortalidade
materna deve ter abrangência maior no Estado. Sabemos que, por
meio da Resolução n° 98, de 30/5/95, a Secretaria de Estado da
Saúde criou o Comitê Estadual e os Comitês Regionais de Prevenção
à Mortalidade Materna, com o objetivo de promover ações que
identifiquem os casos, informem aos órgãos competentes,
manifestem-se sobre eventuais responsabilidades e proponham
sugestões com o fim de evitar o falecimento de mulheres na gestação,
no parto, no aborto e no puerpério.

A criação do cadastro é uma iniciativa louvável que deve se aliar às
demais atividades executadas pelo Estado com o fito de reduzir a
mortalidade materna. Por essa razão, torna-se abrangente a
consagração em lei de uma política total para o setor.

Assim sendo, sugerimos uma alternativa mais ampla ao projeto em
análise, que leva em consideração todas as atividades ligadas ao
combate à mortalidade materna, considerando o CAMMA no contexto
da política geral do setor. Pela natureza dá mudança que propomos,
preferimos fazê-la na forma de substitutivo que venha a atender
melhor os objetivos da proposição.

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

811/2003, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos:
SUBSTITUTIVO N° 1

Estabelece a política de prevenção da mortalidade materna, cria o
Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna - CAMMA -, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado adotará política de prevenção da mortalidade

materna, que terá como diretrizes:
- realização de diagnóstico permanente da situação da mortalidade

materna no Estado, enfocando os aspectos sociais, econômicos,
políticos, jurídicos, sanitários e outros;

II - adoção de medidas específicas com vistas à redução da
mortalidade materna;

111 - articulação e integração das diferentes instituições envolvidas na
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solução do problema;
IV - descentralização das atividades no Estado;
V - mobilização e envolvimento de todos os setores da sociedade

afetos à questão.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se óbito

materno aquele causado por qualquer fator relacionado à gravidez ou
por medidas tomadas com relação a ela, ocorrido durante a gestação
ou até quarenta e dois dias após o seu término, independentemente
da duração e do desfecho da gravidez.

Art. 20 - O Estado promoverá, no âmbito do Sistema único de Saúde
- SUS -, o registro permanente de dados e informações sobre os
óbitos maternos ocorridos em seu território, por meio da criação do
Cadastro Mineiro de Controle da Mortalidade Materna - CAMMA.

Art. 30 - Para a formação do cadastro a que se refere o art. 20 , ficam
os hospitais da rede pública e privada obrigados a notificar os óbitos
maternos ao órgão estadual competente, utilizando formulário próprio,
na forma do regulamento desta lei.

§ 1° - A notificação a que se refere o "caput" conterá dados
referentes:

- à mulher falecida;
II - ao atendimento prestado;
III - às prováveis causas do óbito.
§ 2° - O órgão responsável pela manutenção do CAMMA enviará

relatório semestral com os dados estatísticos apurados no período:
- ao Ministério da Saúde;

II - ao Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, da
Secretaria de Estado da Saúde;

II - à Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais;

III - ao Conselho Estadual da Mulher.
Art. 40 - Os hospitais que descumprirem o disposto nesta lei

sujeitam-se a:
- notificação, para adequação, no prazo de dez dias;

II - multa de cem salários mínimos, no caso de não-cumprimento da
notificação;

III - multa de duzentos salários mínimos, no caso de reincidência.
Parágrafo único - Para efeitos do disposto nesta lei, será
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considerado o valor do salário mínimo vigente na época do
pagamento.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ricardo Dijarte, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Fahim

Sawan.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.213/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar, ao Município de ltuiutaba,
o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado em 4/11/2003, no "Diário do Legislativo", e
encaminhado a esta Comissão para o exame preliminar relacionado
com os aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece
o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Na reunião de 3/12/2003, este relator solicitou fosse a proposição
baixada em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão para que se manifestasse sobre a doação proposta, no que foi
atendido.

Fundamentação
O bem especificado na proposição em análise é constituído de

terreno urbano edificado, situado no Município de ltuiutaba, com área
de 11.043,30m2, utilizado, mediante contrato de Cessão de Direitos
Reais celebrado entre o Estado e o município, para funcionamento do
Centro Social Urbano - CSU - e de unidade municipal pré-escolar, que
atende a cerca de 250 alunos de cinco e seis anos de idade,

A autorização legislativa, instrumental izadora do ato de doação, é
exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado e no a. 17, 1,
da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre licitação e
contratos da administração pública, e deve estar subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado.

Assim, é importante notar que o parágrafo único do art. l°do projeto
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determina que o imóvel será destinado ao funcionamento das
unidades municipais que o ocupam atualmente, e o art. 2° assegura
que, cessada a causa que motivou a doação, o bem reverterá-ao
patrimônio do Estado.

Com relação à consulta realizada junto ao Poder Executivo, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se
contrariamente à doação pretendida, uma vez que a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, possui interesse em utilizá-lo para a realização de projetos
sociais.

Já se encontrando esse objetivo - a realização de projetos sociais -
em desenvolvimento no local por, meio do Centro Social e da unidade
pré-escolar, ambos do município, consideramos não haver justificativa
para negar a doação pretendida. Não parece razoável a extinção de
um serviço prestado para a implantação de similar somente porque
pertencente a outro ente da Federação. Mais coerente, a união das
forças ou a diversificação de atividades para melhor atendimento à
população, com o que, com certeza, concordará a administração
estadual.

Sendo assim, apresentamos a Emenda n° 1 ao final deste parecer,
mas somente no intuito de corrigir os dados relativos ao registro do
imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.213/2003, com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao "capur do art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

ltuiutaba terreno urbano edificado com área de 11,043,30M 2 (onze mil
quarenta e três vírgula trinta metros quadrados), situado na quadra 28
do setor sul, nesse município, e registrado com o n°3.010, a fls. lodo
livro 2-K, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de ltuiutaba.".

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

Bouças - Gustavo Valadares.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.481/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.481/2004

dispõe sobre a gestão de tecnologia, informação, pessoal, patrimônio,
serviços gerais, orçamento, finanças e controle interno no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública para ser apreciada quanto ao mérito. A
Comissão opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão anterior.

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

Fundamentação
A proposição tem como escopo promover a flexibilização da

organização das atividades da administração pública estadual, em
atendimento às diretrizes e tendências da moderna administração
pública, já consagradas no ordenamento jurídico brasileiro.

Para tanto, dispõe, em seu art. 1°, que a gestão de tecnologia,
informação, pessoal, patrimônio, serviços gerais, orçamento, finanças
e controle interno, bem como a realização de licitações e contratações
poderá ser atribuída a outro órgão ou entidade da administração
pública, mediante regulamento. Além de permitir que ato
administrativo normativo do Executivo modifique atribuições
estabelecidas em lei, interfere na autonomia administrativa e
financeira das autarquias e fundações públicas, que são entidades de
direito público criadas por lei para a prestação de serviços típicos do
Estado.

O art. 20 autoriza o Poder Executivo a promover a alteração,
mediante remanejamento e sem aumento de despesa, da lotação de
cargos de provimento em comissão e funções gratificadas não
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integrantes das estruturas básicas, em órgãos e entidades da
administração direta, autárquica e fundacional.

Por sua vez, o art. 30 objetiva alterar a redação do "caput" do art.
126 da Lei n° 11.406, de 1994, que reorganiza a autarquia Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado - IPSM -, introduz
alterações na estrutura orgânica de secretarias de Estado e dá outras
providências.

O dispositivo objeto da modificação. determina que "a empresa
pública resultante do disposto no artigo anterior vincula-se à
Secretaria de Estado da Casa Civil e tem por finalidade a prestação
de serviços técnicos, administrativos e gerais às administrações
públicas estaduais direta e indireta". A empresa pública de que trata o
dispositivo citado é a Minas Gerais Administração e Serviços Ltda. -
MGS -, entidade vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, consoante prevê a Lei Delegada n° 63, de 2003. O capital
dessa empresa é constituído de recursos do Estado e da autarquia
Imprensa Oficial.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu profundo estudo da
matéria e teceu a respeito importantes comentários. Por entender que
a proposição abrange aspectos de organização administrativa,
promoveu exposição sobre os institutos . da centralização e
descentralização, as características da administração indireta e o
alcance do poder regulamentar do Chefe do Executivo. Sua análise se
ateve aos aspectos legais e constitucionais, citando farta legislação,
na qual não encontrou óbice à tramitação da matéria.

Contudo, a fim de aprimorar a proposição, apresentou substitutivo,
por entender que a matéria carece de reparos, objetivando o não-
comprometimento da futura norma jurídica.

Pelos motivos arrolados em seu parecer, entendemos que a redação
proposta para o art. 3 0 da proposição amplia as atribuições da MGS,
ao determinar que ela terá por finalidade a prestação de serviços de
qualquer natureza às administrações públicas direta e indireta do
Poder Executivo. Presume-se, pois, que a gestão das atividades
enumeradas no art. 1° do projeto poderá ser atribuída à empresa
pública MGS - antiga sociedade de economia mista -, mediante
regulamento do Governador do Estado, no caso da eventual
conversão do projeto em lei, o que se nos afigura perfeitamente
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exeqüível, se for respeitado o mandamento constitucional da
eficiência da administração pública.

Dessa forma, entendemos que, sob a ótica financeiro-orçamentária,
escopo desta Comissão, a futura lei não ensejará impacto nos cofres
públicos, uma vez que busca gerir os recursos públicos, materiais e
financeiros de forma célere e racional, tendo em vista a necessidade
de obtenção de resultâdos mais efetivos para a administração pública.
Ademais, cumpre-nos observar que, conforme proposto, as medidas
estatuídas no art. 2 0 da proposição se consubstanciarão sem aumento
da despesa.

Finalmente, por sugestãodo Deputado Antônio Carlos Andrada,
apresentamos a Emenda n° 1, que trata da forma de provimento de
cargos de chefia por Procurador do Estado, o que não traz impacto
financeiro para o Tesouro Estadual.

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

1.481/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - O art. 2 0 da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, fica

acrescido dos seguintes § 20 e 30, passando o parágrafo único a §
lo.

"Art. 20 - ............................................................
§ 2° - Os cargos de provimento em comissão de chefia, de

recrutamento limitado, correspondentes às unidades da estrutura
intermediária das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo
poderão ser ocupados por Procurador do Estado, indicado pelo
Advogado-Geral do Estado, mediante nomeação do Governador do
Estado.

§ 30 - O disposto no § 2 0 aplica-se ainda aos cargos de
assessoramento intermediário das entidades de que se trata.".

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antônio Carlos Andrada - José

Henrique - Gustavo Valadares - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.575/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório

O Projeto de Lei n° 1.575/2004, do Deputado George Hilton, dispõe
sobre a política estadual de incentivo à cultura do bambu e dá outras
providências.

Vem o projeto a esta Comissão por requerimento do autor, em razão
de perda de prazo para emissão de parecer por parte da Comissão de
Constituição e Justiça, para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão propõe a instituição da política estadual de

incentivo à cultura do bambu. Define, para tanto, um conjunto de
diretrizes e instrumentos para implementação da política proposta.

O bambu faz parte da tradição rural mineira. Sua utilização é ampla
e variada, sendo matéria-prima para utensílios, cercas, construções e
móveis para as populações rurais. Nesse tipo de aplicação, seu custo
é nulo ou irrisório, pois muitas das vezes é plantado, por exemplo, em
linhas de divisa, áreas marginais, beiras de estradas, não
representando, portanto, uma ocupação de terras agrícolas que
concorra com qualquer outra cultura de produção. Ao bambuzeiro não
são dispensados tratos culturais, fertilização ou qualquer ação de
manutenção onerosa para o produtor rural. O broto do bambu é
também utilizado como alimento.

Diversas espécies exóticas de bambu já foram introduzidas no
Brasil, apesar de este ser destacado como país com maior número de
espécies nativas. A espécie "Bambusa vulgaris", originária da China, é
uma das mais comuns.

Apenas um empreendimento industrial de larga escala utiliza o
bambu como base econômica. A empresa ltapagé S.A - Celulose,
Papéis e Artefatos, localizada no Maranhão, desde 1976, mantém
cerca de 100.000ha de base florestal com plantios de bambu para
produção de celulose de fibra longa e alta resistência. Segundo fonte
da empresa, é a maior plantação comercial de bambu do mundo.
Produz 72.000t de celulose por ano e tem planos consolidados de
duplicação da produção. Todos os Estados, porém, utilizam diversas
espécies de bambu de forma tradicional e em arranjos produtivos de
artesanato.

O bambu é uma gramínea do qual há mais de 1000 espécies
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distribuídas em 45 gêneros diferente& A maior parte dessas
espécies estão na América Latina e na Asia. Países como o Equador
e a Colômbia se destacam pela ampla utilização do bambu em sua
arquitetura e até em programas de construção de casas populares. Na
Asia, a indústria de artefatos de bambu é bastante desenvolvida. A
China, em particular, é grande produtora e exportadora de artefatos de
bambu e de broto de bambu, este último usado como alimento.
Informações no sitio da empresa ltapajé S.A. dão conta de que os
governos da China e da índia possuem juntos cerca de 19.800.000ha
de bambu e já passam a considerar a cultura como importante no
cenário de suas economias.

Em função do potencial produtivo e da flexibilidade de aplicação do
bambu, pode-se considerar importante que um Estado com a vocação
florestal que tem Minas Gerais, aliada à intensa necessidade de
geração de emprego e renda a baixo custo no campo, adote uma
política de aprofundamento dos conhecimentos, divulgação e estimulo
à utilização e cultivo comercial do bambu.

A nosso ver, porém, faz-se necessária a revisão do art. 1°, pois seu
enunciado delega a formulação da política instituída a outra já
existente. Para tanto apresentamos a Emenda n° 1. Além disso, em
alguns dispositivos, o projeto apresenta detalhes excessivos para as
diretrizes da política proposta, visto que é ínfima a atividade
econômica do Estado com base nos produtos do bambu. Para corrigir
essas distorções, apresentamos as Emendas n° 2 e 3.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.575/2004 com as Emendas n°s 1, 2 e 3 a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Cultura do

Bambu como parte da Política de Desenvolvimento Agrícola do
Estado e do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Parágrafo único - A cultura do bambu compreende o cultivo agrícola
voltado para a produção de colmos e para a extração de brotos e a
valorização do bambu como instrumento de promoção do
desenvolvimento socioeconõmico regional e integrado do Estado.".
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EMENDA N°2

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - A Política Estadual de Incentivo à Cultura do Bambu terá

como diretrizes:
- a valorização do bambu como produto agrícola capaz de suprir

necessidades ecológicas, econômicas, sociais e culturais;
II - a orientação do cultivo para a produção e a extração de brotos

para a alimentação;
III - a utilização do bambu na recomposição de matas ciliares,

recuperação de áreas degradadas, composição de sistemas
agroflorestais e projetos de desenvolvimento sustentável;

IV - o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico de
cultivo e aplicação do bambu;

V - a busca de parcerias com entidades públicas e privadas, para
maximizar a produção e a comercialização dos produtos;

VI - o estímulo ao comércio interno e externo do bambu e seus
subprodutos;

VII - a produção de mudas de bambu em viveiros públicos estaduais;
VIII - o desenvolvimento de pólos bambuzeiros, em especial nas

regiões que já têm economia baseada no bambu.".
EMENDA N°3

Exclua-se o art. 5°.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João, relator - Paulo Cesar.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.599/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou
roubo e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não se manifestou e, com
fulcro nos termos do art. 140 do Regimento Interno, por força de.
requerimento, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que exarou parecer pela
aprovação, na forma original.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.
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Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo estabelecer que veículo
apreendido por suspeita de furto ou roubo poderá ficar sob a guarda
daquele que detiver sua posse, caso o tenha adquirido de boa-fé. O
projeto estatui que deverá ser lavrado termo de responsabilidade e
que, em caso de furto ou desaparecimento do veículo, o seu
depositário deverá recolher o valor correspondente. Estabelece que,
se o possuidor. não se interessar pelo veículo, este poderá ser
entregue a entidade filantrópica.

A justificação para o projeto é evitar que o veículo se deteriore nos
depósitos policiais, causando prejuízos tanto ao proprietário como
àquele que o adquiriu de boa-fé.

A Comissão de Constituição e Justiça não exarou seu parecer. No
nosso entendimento, o projeto apresenta vício insanável de
inconstitucionalidade, visto que dispõe sobre direito civil, matéria fora
da esfera legiferante do Estado membro da Federação. O art. 22,
inciso 1, da Constituição da República estatui, explicitamente, a
competência privativa da União para legislar sobre direito civil.
Portanto, a proposição não apresenta nem mesmo requisito para
admissibilidade, não podendo tramitar neste parlamento.

A comissão de mérito, por outro lado, entendeu que todos sairiam
ganhando: o poder público, o legítimo proprietário e o adquirente de
boa-fé. A Polícia Civil deixaria de arcar com o ônus da guarda dos
veículos. O legítimo proprietário teria o seu veículo sob a
responsabilidade de uma pessoa que zelaria por ele. O adquirente de
boa-fé pagou pelo veículo, e é justo que detenha a sua posse até que
se resolva a questão. Esta Comissão justificou, também, que, na
hipótese de o possuidor de boa-fé não vir a se interessar em ficar com
o veículo, a sociedade, de uma forma difusa, seria abrangida, por
meio da entrega do bem a entidade filantrópica. Em face do exposto,
opinou pela aprovação da matéria.

Entretanto, a matéria já está disciplinada, de uma maneira simples e
eficiente, por meio da Lei n° 13.685, de 2000. Ela estatui que o Estado
divulgará relação dos veículos apreendidos sob suspeita de furto ou
roubo, contendo dados relativos ao modelo, à cor e aos números do
chassi e da placa, periodicamente, por meio do órgão oficial, pela
Internet e por meio de afixação de cartazes nas Delegacias de
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Trânsito. Além disso, estatui que o proprietário será notificado por
intermédio de correspondência registrada. Finalmente, dispõe que o
veículo não reclamado no prazo de um ano será levado a hasta
pública, e o valor arrecadado será depositado na conta do ex-
proprietário, deduzido do montante a divida relativa a multas, tributos,
despesas administrativas e encargos legais.

Com essa notificação e ampla divulgação, o proprietário encontrará
rápida e facilmente seu veículo apreendido. Á legislação em vigor
viabiliza a entrega do veículo diretamente ao seu proprietário,
resolvendo a questão de uma maneira franciscana. O seu pano de
fundo é a difusão da informação, em especial com a utilização da
Internet. E uma brilhante idéia, e é o elo que faltava. A Internet vem
crescendo vertiginosamente. Segundo estudo do eMarketer, o número
de usuários no mundo está na ordem de 700 milhões de pessoas, e
os principais índices de crescimento ocorrem nos países em
desenvolvimento. Pode ser acessada de qualquer parte do planeta. A
www - world wide web - está revolucionando o mundo (adaptado de
www.iworld.com.br -iworld.inoticias).

Assim, o projeto em pauta apresenta perda de objeto. Não
encontramos justificativa para complicar a questão. Estaríamos
introduzindo a figura do "adquirente de boa-fé" e seria necessário criar
um sistema para administrar uma frota de veículos nas mãos de
depositários. Isso implica burocratização e custos adicionais para o
Estado.

Assim, no âmbito de competência desta Comissão, nos termos dos
art. 100, c/c o art. 102, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno,
qual seja analisar a repercussão financeira da proposição,
entendemos que ela contraria os interesses do Estado, não
merecendo prosperar nesta Casa Legislativa.

Com a difusão dessas informações pela Internet, os veículos não
encontrados pelo proprietário serão casos isolados, não se
justificando a criação do mencionado sistema. Ademais, não haverá
significativa deterioração desses veículos, visto que aqueles não
reclamados no prazo de um ano serão leiloados e o valor arrecadado
será depositado na conta do ex-proprietário, deduzido do montante a
dívida relativa a multas, tributos, despesas administrativas e encargos
legais. Com essas deduções, não haverá prejuízo para os cofres

MAM
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públicos nem para o proprietário, que receberá o que lhe é devido.
Se ao proprietário foram dadas todas as oportunidades de reaver a
posse do veículo e ele não se interessou, é justo que lhe sejam
cobradas despesas administrativas, visto que ele usufruiu de um
espaço e de serviços de um órgão público para a guarda do seu bem.

E de se estranhar que, com todas essas facilidades, o proprietário
não procure o veículo apreendido. Pode ser que se trate de casos de
veículos muito onerados por multas e impostos não pagos. Assim,
também sob a ótica das finanças públicas, a legislação atual é melhor
que a proposta, visto que, com o montante arrecadado na hasta
pública, o Estado passa a receber o que lhe é devido e que
provavelmente nunca lhe seria pago.

Cabe ao adquirente de veículo de boa-fé zelar pelo seu patrimônio,
no ato da aquisição, procedendo a uma completa vistoria do veículo e
da documentação. O próprio DETRAN disponibiliza informações para
esse fim, até mesmo por meios eletrônicos. Se, apesar de todo o
cuidado, ele ainda vier a adquirir um veículo em situação irregular, ele
pode requerer a restituição do valor pago, com fulcro no Código de
Defesa do Consumidor e no Código Civil, de maneira amigável ou
judicialmente. Se ainda não lograr êxito, como na hipótese de o
estabelecimento vendedor ter encerrado suas atividades, temos que
considerar o fato como um risco inerente a qualquer negócio, e o
arcabouço jurídico não tem o condão nem o objetivo de dar uma
garantia absoluta ao adquirente, assim como não podemos criar leis
que impeçam falências ou, por exemplo, que evitem que um vendedor
receba notas falsas.

Finalmente, com a proposição, o Estado sujeitar-se-ia a uma ação
indenizatória do proprietário do veículo, caso o depositário não
cumprisse com sua responsabilidade, tanto na hipótese da restituição
do veículo, quanto em relação ao desgaste que sofreu, em razão da
co-responsabilidade. Vale ressaltar que o Estado não conseguiria
defender-se com base na futura lei, pois ela fatalmente seria retirada
do ordenamento jurídico por flagrante inconstitucional idade, A
proposta representa, assim, um prejuízo potencial para o Estado.

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

1.599/2004.
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Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Antônio Carlos

Andrada - Gustavo Valadares - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.655/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa a Mensagem n°
212/2004; contendo o projeto de lei em exame, que visa autorizar o
Poder Executivo a fazer reverter a Ercília de Souza Reis o imóvel que
especifica.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 21/5/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao

Poder Executivo para que ele possa fazer reverter a Ercília de Souza
Reis o imóvel constituído de área com 2.000,00m2, situado no lugar
denominado Córrego Dantas, Distrito de Lacerdinha, no Município de
Carangola.

O referido imóvel está situado dentro da propriedade de Pedro
Carlos Aquino e sua esposa Ercília de Souza Reis e foi doado ao
Estado em 1967, para que ali fosse instalada uma escola estadual, o
que não se concretizou.

Trata a proposição de conceder a prévia autorização legislativa ao
Poder Executivo para que ele possa transferir o domínio do bem
mencionado, cumprindo a exigência estabelecida no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que institui normas gerais para licitação e contratos da administração
pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios.

Atendidos os requisitos legais que disciplinam a matéria e estando
ocioso o imóvel, assiste razão à antiga proprietária de reivindicar o
domínio sobre ele.

A doação é um contrato de alienação pelo qual o doador, por mera
liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens ao
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patrimônio de outrem, o donatário, que os aceita (arts. 538 e 539
do Código Civil). Embora fundada na liberalidade do doador, pode ser
feita com encargos para o donatário, que fica obrigado a cumpri-los,
sob pena de constituir-se em mora por inadimplemento da obrigação
(arts. 395, 396 e 553 do Código Civil).

O direito credencia o doador a exigir judicialmente o bem quando em
mora o donatário, mas esse retorno ao seu patrimônio pode ser
realizado amigavelmente entre as partes, que podem comparecer ao
cartório e realizar o distrato. Se uma delas for pessoa jurídica de
direito público, ocorre uma exigência a mais: a autorização legislativa.

Tendo em vista o fim primeiro do Estado, que é a realização do bem
comum, os seus haveres não podem estar à livre disposição da
vontade do administrador, que possui apenas o dever de curá-los e
guardá-los. Assim, ele não pode aliená-los a que título for, sem que
seja autorizado pelo parlamento.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1° do
projeto de lei para correção dos dados cadastrais do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.655/2004, com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1°, a expressão "do livro 3-NA, f Is. 180" por "a

fls. 180 do Livro 3-AN".
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.847/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em
epígrafe estabelece normas de segurança para a carga e descarga de
valores em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 27/8/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às de Segurança Pública e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe estabelece normas de segurança para a

carga e descarga de valores em estabelecimentos financeiros. - A
proposição determina que a realização de carga e descarga seja feita
em local apropriado, no interior da instituição, vedando a sua
realização em via pública.

Além disso, o projeto define prazo para que as instituições
financeiras possam se adequar à . disposição e estabelece penalidades
a serem aplicadas àqueles que infringirem o disposto no texto. A
proposição fixa, ainda, competência para o Secretário da Defesa
Social e para as Polícias Civil e Militar.

Segundo consta no art. 144 da Carta Federal, a segurança pública é
um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo
exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das
pessoas e do patrimônio. Cabe ao Estâdo federado adotar os
mecanismos necessários para que a população e o patrimônio público
e particular sejam resguardados da melhor forma, e não apenas
disciplinar, por via de lei, as atividades das corporações responsáveis
pela segurança pública, como é o caso das Polícias Civil e Militar.

A Constituição mineira, no inciso V do seu art. 2 0, coloca entre os
objetivos prioritários do Estado a criação de condições para a
segurança e a ordem públicas. O projeto em análise, ao disciplinar a
carga e descarga de valores em estabelecimentos bancários, por meio
de preceito de ordem legal, busca a consecução desse objetivo.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
já que o Estado membro é regido pela Constituição e pelas leis que
adotar, sendo-lhe reservadas as competências que não lhe sejam
vedadas, conforme preconizam o "caput" e o § 1° do art. 25 da
Constituição Federal.

As instituições financeiras vêm questionando a competência dos
Estados e municípios para legislar sobre a atividade bancária, em
reiteradas oportunidades, sob o argumento de que as normas relativas
ao sistema financeiro nacional devem ser editadas exclusivamente
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pela União.
A referida tese, no entanto, não tem conseguido abrigo no Judiciário,

que vem reconhecendo a competência privativa da União apenas para
editar normas que digam respeito ao sistema financeiro nacional,
diferentemente, pois, das regras de funcionamento e segurança dos
estabelecimentos bancários.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nesse sentido,
conforme acórdão que se segue:

"Constitucional e tributário - Estabelecimentos bancários -
Equipamentos de segurança - Confronto de lei estadual com federal -
Inocorrência - Legislação concorrente - Precedentes.

1. E cabível recurso especial para resolver conflito entre lei local e lei
federal, sem que haja necessidade de declarar, ou não, a sua
constitucionalidade.

2. A Lei Paulista n°11.571/96 não se confronta com a Lei Federal n°
7.102/83, visto que aquela regulamentou matéria afeta à sua
competência e de estrito interesse estadual.

3. Inexiste ilegalidade do Estado ou do município na exigência de
funcionamento de estabelecimentos bancários condicionado à
instalação de equipamentos de segurança, visto que não há
interferência com as leis federais que regulam as instituições
financeiras.

4. Não há invasão de competência, por ser esta concorrente, tendo
em vista que não se está alterando matéria relativa ao sistema
financeiro, mas, sim, dispondo sobre questão de segurança pública,
consoante autorização constitucional (arts. 34, III, e 144, da CF/88.).

S. Precedentes das egrégias P e 2a turmas desta Corte Superior
(RESP 400728 - Relator: Ministro José Delgado, DJ 13/05/2002, p
170)".

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição.

Conclusão
Com	base no exposto,	concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.847/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.

rÀ



948
Ermano Batista, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.848/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em destaque
dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de toxoplasmose no
Sistema Unido de Saúde - SUS - no Estado de Minas Gerais e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG.

Remetido à Comissão de Constituição e Justiça, para análise
preliminar, essa Comissão concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo obriga os hospitais públicos e conveniados a

realizar, nas gestantes e nos recém-nascidos, os exames para
detectar a doença toxoplasmose. Dispõe ainda que nos casos de
infecção presente, os pacientes receberão o tratamento adequado.
Conforme o art. 30 da proposição, cabe ao Poder Executivo, por meio
da Secretaria de Estado de Saúde - SES -, regulamentar a matéria em
questão.

Para destacar a importância da medida proposta, vamos discorrer
sobre alguns aspectos da doença.

A toxoplasmose, provocada pelo parasita "Toxoplasma gondH", pode
ser contraída pela ingestão de alimentos contaminados ou pelo
contato com as fezes de gatos e outros felinos. A importância da
doença durante a gestação se deve à transmissão vertical, com risco
elevado de comprometimento fetal, podendo ocorrer até o
abortamento.

A toxoplasmose congênita ocorre apenas quando a mulher
apresenta a infecção ativa durante a gestação. Nesse caso,
estatísticas mostram que a chance de o bebê ser infectado pela mãe
doente é de 40%. 0 tratamento deverá ser instituído o mais rápido
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possível, com o intuito de prevenir a infecção do bebê. Por meio do
exame do sangue fetal ou do líquido amniótico, é possível detectar se
o teto foi contaminado. Em caso positivo, deve-se administrar
medicamento para curar a doença ou impedir sua progressão.

Faz-se importante ressaltar que os problemas relacionados com o
feto variam de acordo com o trimestre da gravidez em que se deu a
infecção materna; as malformações ocorrerão quanto mais jovem for o
feto no momento da infecção.

Outro aspecto importante da doença diz respeito aos bebês com
toxoplasmose congênita que não apresentam alteração ao
nascimento. Eles devem ser tratados durante o primeiro ano de vida,
pois mais de 90% desenvolvem problemas de cegueira, surdez e
retardo do desenvolvimento.

Já as gestantes com resultado negativo para a toxoplasmose devem
ser orientadas pelo profissional de saúde, com o fim de evitarem a
infecção durante a gravidez.

Dessa forma, a realização do exame para detectar a toxoplasmose
deve fazer parte de um conjunto de exames rotineiros de assistência
pré-natal. Por meio de diagnóstico precoce, a doença materna pode
ser tratada, e a possibilidade de infecção fetal, reduzida. Por outro
lado, o exame do recém-nascido possibilita o tratamento dos casos
positivos, com redução da severidade da doença.

Informamos que o mencionado exame está incluído entre os
procedimentos da média complexidade ambulatorial, a ser ofertado
pelos municípios sedes de módulos assistenciais, conforme o Anexo
3-A da Norma Operacional da Assistência a Saúde - NOAS 2001;
entretanto, tal procedimento não é rotineiramente realizado durante o
acompanhamento pré-natal, como propõe o projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo,
com o objetivo de adequar a proposição à técnica legislativa, sem
alterar seu conteúdo.

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

1.848/2004, em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Célio Moreira -

kA



950
Fahim Sawan.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.856/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o CIT - Cartão de Identificação de Transgêneros no
Estado de Minas Gerais:

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo cria o CIT - Cartão de Identificação de

Transgêneros -, com o objetivo de fornecer a transexuais e travestis
documento facultativo próprio para o atendimento no Sistema único
de Saúde - SUS - no Estado de Minas Gerais.

A proposição determina que, para a obtenção do cartão, o
requerente deverá ser maior de 18 anos e apresentar documento
oficial de identidade, prova de residência no Estado há pelo menos
três meses e duas fotos 3x4 recentes.

Pelo projeto, o CIT será gratuito para os que se declararem
carentes.

Em que pese ao seu mérito, a proposição apresenta vício de
inconstitucional idade ao propor a implementação, na estrutura do
Poder Executivo, de um sistema de atendimento mediante cartão de
identificação. Nesse contexto, a matéria se insere, propriamente, na
competência material daquele Poder de organizar-se
administrativamente para a consecução das medidas administrativas
necessárias ao atendimento público no âmbito do SUS.

Além disso, o projeto determina que a atribuição de emitir o cartão
ficará a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, que manterá cadastro com os dados referentes ao portador
do cartão. Ora, essa Pasta está diretamente subordinada ao
Governador do Estado, sendo sua auxiliar na direção superior do
Poder Executivo, como bem estabelece o art. 90, inciso II, da
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Constituição do Estado. No que tange à iniciativa legislativa para
apresentar projeto de lei que verse sobre a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta, cabe ao Governador do Estado deflagrar o
processo legislativo, conforme determina o art. 66, III, "e", da Carta
Política mineira.

Em tempo, cumpre-nos esclarecer que o Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento de que "as regras do processo legislativo,
especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são
normas de observância obrigatória pelos Estados-membros" . Outras
decisões nessa mesma direção foram proferidas pelo Tribunal Pleno
do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ADI 1 .391/SP - São
Paulo, julgada em 9/5/2002; da ADI 2.417 MC/SP - São Paulo, julgada
em 18/4/2001; e da ADI 821 MC/RS - Rio Grande do Sul, julgada em
5/2/93.

A estes argumentos acrescente-se o fato de que a proposição tem
por objetivo atribuir a um cidadão identificação diferente daquela que
lhe foi atribuída pela lei civil. Sob esse prisma, cumpre salientar que
por força do art. 22, 1, da Constituição da República, compete
privativamente à União legislar sobre direito civil.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.856/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.857/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o registro de união e comunhão afetiva no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à de Direitos Humanos, para receber
parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

rs
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Fundamentação
A proposição visa a possibilitar o registro, em cartórios de notas, de

união e comunhão afetiva, independentemente da oposição ou
identidade de sexo.

O projeto em exame remete-nos para tema tormentoso, porque
grupos defensores dos direitos dos homossexuais defendem as mais
diversas formas de reconhecimento jurídico de seus vínculos afetivos,
apesar da resistência, explícita ou não, de setores da sociedade,
notadamente as igrejas.

De qualquer forma, como bem revela a consistente justificação que
acompanha o projeto, conquistas específicas e esparsas aparecem
ora na legislação, ora na jurisprudência, ora em medidas
administrativas. Devagar, a sociedade aprende a conviver com a
diferença e a respeitar a opção sexual de cada um. Há uma gradativa
mudança cultural em curso. Contudo, não raro o reconhecimento
legislativo configura o desfecho da renovação de mentalidade e não
sua alavanca.

O conteúdo da proposição visa a transpor para a ordem jurídica
estadual decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que,
por meio do Provimento n° 6/2004, acrescentou o seguinte parágrafo
único ao art. 215 da Consolidação Normativa Notarial Registral:

"As pessoas plenamente capazes, independente da identidade ou
oposição de sexo, que vivam uma relação de fato duradoura, em
comunhão afetiva, com ou sem compromisso patrimonial, poderão
registrar documentos que digam respeito a tal relação. As pessoas
que pretendam constituir uma união afetiva na forma anteriormente
referida também poderão registrar os documentos que a isso digam
respeito".

A proposição em exame seria um passo importante no processo de
reconhecimento dos direitos dos homossexuais se não encontrasse
óbice de ordem constitucional, referente à distribuição de competência
legislativa. Com efeito, a matéria enquadra-se no campo do direito civil.
e dos registros públicos, competência privativa da União, nos termos
do art. 22, 1 e XXV, da Constituição da República. E bem verdade que
o autor, prevendo a possibilidade desse obstáculo, argumentou que
"não se trata, nem na presente proposta nem na decisão gaúcha, de
inovar com a criação de nova modalidade de registro público. Como



953
se pode depreender dos dispositivos a seguir transcritos, a
hipótese por nós sugerida já encontra previsão na Lei Federal n°
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registro Público)". Ora, a
matéria não é de competência concorrente, quando a União
estabelece normas gerais e os Estados, interpretando-as, dispõem
sobre o seu detalhamento. Trata-se de competência privativa da
União, não podendo os Estados legislar sobre o assunto. O Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul interpretou a lei federal e editou ato
administrativo de cunho normativo, no campo de sua competência. O
legislador estadual, todavia, não tem essa competência, porque,
repita-se, a matéria é de competência privativa da União.

Assim, o Legislativo Estadual não é a arena adequada para discutir
essa matéria e deliberar sobre ela, embora reconheçamos a sua
importância.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.857/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.862/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Vice-Govemador, no exercício do cargo de Governador do
Estado, fez remeter a esta Casa a Mensagem n° 274/2004, contendo
o projeto de lei em exame, que visa autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter o imóvel que especifica a Elias Fontes Kfuri e a Maria da
Cruz Vieira.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 11/9/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá proceder ao exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao

Poder Executivo para que ele possa fazer reverter a Elias Fontes Kfuri
e a Maria da Cruz Vieira o imóvel referido no projeto de lei ora
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analisado, situado na localidade denominada Chalet do Segredo,
no Município de Urucânia, doado ao Estado para que ali fosse
instalado estabelecimento escolar.

O terreno nunca foi utilizado para o fim proposto e até hoje está
ocioso. Ademais, o autor do projeto informa que a Secretaria da
Educação - a que o imóvel está vinculado - não tem interesse em sua
utilização, pois a demanda escolar no município está sendo suprida
por outros próprios públicos.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
alienação de bens imóveis públicos,e, no plano infraconstitucional, o
prescrito no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para
licitações e contratos da administração pública.

Atendidos os requisitos legais que disciplinam a matéria e estando
ocioso o imóvel, assiste razão aos antigos proprietários de reivindicar
o domínio sobre ele.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.862/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Leonídio

Bouças - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.863/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Vice-Governador, na condição de Governador do Estado em
exercício, fez remeter a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que
tem por objetivo autorizar a Fundação Caio Martins - FUCAM - a
permutar imóvel com Antônio Vieira do Nascimento.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/2004 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei de conferir autorização legislativa para que a

FUCAM possa permutar área de 234.639,07m 2 - cerca de 23,464ha -'
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originária da Fazenda Brejo dos Angicos, situada no Bairro
Bandeirantes, no Município de São Francisco, com imóveis de
propriedade de Antônio Vieira do Nascimento, localizados na Fazenda
Canabrava, no lugar denominado Vaqueta, Município de São
Francisco, constituídos por áreas de 19,70ha, 16,13ha, 10,00ha e
11,29ba, totalizando 57,12ha.

A autorização emanada deste Parlamento é uma das formas de
controle exercido previamente sobre os atos do Poder Executivo e
obedece às regras inscritas no art. 18 da Constituição do Estado e no
art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 1993, que dispõem sobre a
alienação de bens da administração pública. Tais normas
estabelecem que o negócio jurídico deve atender ao interesse público.

Nesse ponto, cabe ressaltar que as atuais instalações da FUCAM
abrigam 292 alunos e a área do imóvel limita-se com o perímetro
urbano do município, onde ocorrem assentamentos e loteamentos
desordenados, sujeitando-o a freqüentes invasões.

Visando exatamente preservar o patrimônio público, intenta-se, por
meio do projeto, permutá-lo por outros, onde suas instalações estarão
protegidas e os serviços lá oferecidos - exploração da agricultura, da
pecuária e o atendimento a crianças carentes em tempo integral -
poderão ser desenvolvidos com tranqüilidade.

Observando o projeto em análise, os preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice constitucional ou legal à sua
tramitação nesta Casa.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao seu art. 10,

para correção do número da matrícula do imóvel de 16,13ha e para
adequar sua redação à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.863/2004, com
a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N°1
Dê-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica a Fundação Caio Martins - FUCAM - autorizada a

permutar o imóvel de sua propriedade, constituído por terreno com
área de 234.639,07m2, originário da Fazenda Brejo dos Angicos, no
Município de São Francisco, registrado no Cartório de Registro de

ri
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Imóveis da Comarca de São Francisco sob a matrícula n° 11.268,
na ficha 2.48111 do Livro 2/LRg, pelos imóveis de propriedade de
Antônio Vieira do Nascimento, localizados na Fazenda Canabrava, no
Município de São Francisco, totalizando 57,12ha (cinqüenta e sete
hectares e doze ares) e constituídos das seguintes áreas:

- 19,70ha (dezenove hectares e setenta ares), registrada na
Comarca de São Francisco, sob o n° 16.641, a fls. 41 do Livro 3/URg;

II - 16,13ha (dezesseis hectares e treze reais), registrada no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco sob a matrícula
n°6.189, afls. 198v do Livro 2ILRg;

III - 10,00ha (dez hectares), registrada no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Francisco sob a matrícula n°9.551, ficha
457/1 do Livro 2ILRg;

IV - 11 ,29ha (onze hectares e vinte e nove ares), registrada no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco sob a
matrícula n°14.015, ficha n°5.608/1 do Livro 2/LRg.".

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonidio Bouças, relator - Paulo Cesar

- Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.867/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Mauri Torres, na condição de Governador do Estado
em exercício, fez remeter a esta Casa, por via da Mensagem n°
279/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar
o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Oliveira.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 16/9/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá proceder ao exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência, para município,

de bem público do Estado, constituído de um terreno com área de
1.908,00M2, situado na Rua José Maia, Bairro Nossa Senhora
Aparecida, no Município de Oliveira, registrado sob o n° R-1-1811, a
fls. 250 do Livro 2-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
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de Oliveira, doado ao Estado para que ali fossem construídas as
instalações da Polícia Militar. Não tendo sido cumprido o encargo
constante da doação original, o doador pleiteia o retorno do bem ao
seu patrimônio.

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa em causa - controle
sobre os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este
Parlamento - vem atender aos preceitos constitucionais e
administrativos que versam sobre a matéria.

Na espécie, citamos o art. 18 da Constituição Estadual e o art. 17 da
Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição da República, instituindo normas para licitação e
contratos da administração pública.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.867/2004.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonídio Bodças, relator - Paulo Cesar

- Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.87912004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

No exercício do cargo de Governador do Estado, o Deputado Mauri
Torres enviou a esta Casa a Mensagem n° 284/2004, contendo o
projeto de lei em exame, que visa a autorizar o Poder Executivo a
doar imóveis ao Município de Tapiraí.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 17/9/2004, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá proceder ao exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência de bens públicos

do Estado para o Município de Tapirai, constituídos de um imóvel com
área de 350m 2, situado no Distrito de Altolândia, e outro com área de
400m2; ambos, localizados naquele município, serão destinados à
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construção de centros de saúde.

Cumpre esclarecer que esta autorização legislativa, controle sobre
os atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este parlamento,
vem atender ao disposto no art. 18 da Constituição Estadual e no art.
17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitação e
contratos da administração pública.

Um dos requisitos exigido por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, no compromisso do Executivo municipal em
desenvolver no local serviços de saúde.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com o outro ente
da Federação está revestido de garantia, pois, descumprida a cláusula
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Integra os autos do processo cópia da Nota Técnica n° 59/2004, na
qual se fizeram constar, além de características importantes atinentes
ao próprio público, a manifestação favorável do Secretário de
Planejamento e Gestão, tendo em vista o fato de a Secretaria de
Estado de Saúde, à qual os imóveis estão vinculados, ter concordado
com a sua transferência ao município. Sugere-se, entretanto,
alteração nos dados cadastrais, por haver equívoco em sua
transcrição para o projeto, o que motiva a apresentação de emenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.879/2004, com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Substitua-se no art. 1°, no inciso 1, a expressão "do livro 1-13, fls. 25"

por "a tis. 25 do Livro 2-X" e, no inciso II, a expressão "do livro 3-N, fls.
184" por "a fls. 183 do Livro 3-M".

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

Cesar - Leonidio Bouças.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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de congratulações com a TV Sul Minas - TV Alterosa Sul e

Sudoeste de Minas, com sede no Município de Varginha, pelo
transcurso do 100 aniversário de sua criação (Requerimento n°
3.121/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Asa Comunicação pelo transcurso do 41° aniversário
de sua fundação (Requerimento n° 3.123/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao "Jornal da Cidade" pelo transcurso do 45° aniversário
de sua fundação (Requerimento n° 3.124/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Rádio Guarani FM pelo transcurso do 24° aniversário
de sua fundação (Requerimento n° 3.128/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao jornal "Primeira Linha" pelo transcurso do 7°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.168/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Câmara Municipal de Juiz de Fora pelos
151 anos de representação legítima e de luta pelos direitos da
população (Requerimento n°3.197/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com a comunidade do Município de Coromandel
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.226/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de João Pinheiro
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.227/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de aplauso ao Governador do Estado e ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico pela inauguração da Central de
Atendimento ao Exportador Mineiro (Requerimento n° 3.228/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a comunidade do Município de Mato Verde
pelo transcurso do 81° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.24212004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Manga pelo
transcurso do 81 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.243/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Francisco Sã
pelo transcurso do 80° aniversário de sua emancipação
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(Requerimento n°3.244/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Bom
Sucesso pelo transcurso do 132° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.245/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a Rede Globo de Televisão pelos 35 anos do
Jornal Nacional (Requerimento n° 3.246/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Rádio Inconfidência pelo transcurso do 680
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.247/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Deputado Wanderley Ávila por sua
indicação para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
(Requerimento n° 3.249/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o jornal "O Tempo" pelo transcurso do 300
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.258/2004, do
Deputado Ivair Nogueira);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Aquiles Diniz, ocorrido
em 31/8/2004 (Requerimento n° 3.259/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Itabirito pelo
transcurso do 81 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.261/2004, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações à Associação de Catadores de Papel, Papelão e
Materiais Reaproveitáveis - ASMARE - pelo projeto de instalação,
nesta Capital, da primeira indústria de reciclagem (Requerimento n°
3.268/2004, do Deputado André Quintão);

de congratulações com a Associação Comercial Industrial e
Empresarial de Itajubá - ACIEI - pela realização da VII Feira Regional
e Industrial Comercial e de Turismo de Itajubá - FRICI (Requerimento
n° 3.269/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com Faculdade de Medicina Veterinária da
UNIFENAS pelo transcurso do 25 0 aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 3.270/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Jacutinga
pelo transcurso do 1030 aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.274/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Extrema pelo
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transcurso do 1030 aniversário de sua emancipação (Requerimento
n° 3.275/2004, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Alberto Pinto
Coelho);

de aplauso ao jornal "Edição do Brasil" pelo transcurso do 22°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.277/2004, do
Deputado Doutor Viana);	 -

de congratulações com a ALCOA ALUMINIO S.A. - Unidade de
Poços de Caldas - pelo recebimehto do Troféu Voluntários da Pátria
(Requerimento n° 3.285/2004, do Deputado Sebastião Navarro Vieira).

de congratulações com a comunidade do Município de Cabeceira
Grande pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.286/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Carmo do
Paranaíba pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.287/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Paracatu
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.288/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de regozijo com o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica -
CIAAR - pelo transcurso do aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 3.291/2004, do Deputado Miguel Martini);

de congratulações com a comunidade do Município de Rio Pardo de
Minas pelo aniversário de sua emancipação política (Requerimento n°
3.295/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Monte Azul
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.296/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Salinas pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.297/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de repúdio ao Conselho Federal de Medicina pela aprovação da
Resolução n° 1.752/2004, que dispõe sobre a autorização ética do uso
de órgãos ou tecidos de anencéfalos para transplante (Requerimento
n° 3.298/2004, do Deputado Miguel Martini);

de congratulações com o MG Transplantes pela passagem do Dia
Nacional do Doador (Requerimento n o 3.300/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);
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de aplauso à UNIMED Gerais de Minas - UNIMED Curvelo

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. pelc transcurso do 150
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.302/2004, do
Deputado Doutor Viana).

de congratulações com a comunidade do Município de Monte
Carmelo pelo transcurso do 122 0 aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.303/2004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade do Município de ltuiutaba pelo
transcurso do 103° aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.304/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulaçõés com a comunidade do Município de Araxá pelo
transcurso do 1730 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.30512004, do Deputado João Biliar);

de congratulações com a comunidade do Município de Januária pelo
transcurso do 1440 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.309/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a COTRACARGEM - Cooperativa de
Transporte Rodoviário e de Consumo do Estado de Minas Gerais pela
conquista obtida pelo Governador do Estado, que assinou a alteração
no Regulamento do ICMS em prol do transporte rodoviário
intermunicipal de cargas (Requerimento n° 3.311/2004, do Deputado
George Hilton);

de congratulações com Liliane Avelar Sena Miranda por sua eleição
à Prefeitura Municipal de Santana do Jacaré (Requerimento n°
3.312/2004, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Alair Rodrigues de Freitas por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu (Requerimento n°
3.313/2004, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Fernando de Souza Costa por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Carangola (Requerimento n° 3.314/2004, do
Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Neudmar Ferreira Campos por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Vargem Alegre (Requerimento n° 3.315/2004,
do Deputado Adalciever Lopes);

de congratulações com Admardo de Assis Cunha por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste (Requerimento n°
3.316/2004, do Deputado Adalclever Lopes);
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de congratulações com Ilton Rosa por sua eleição à Prefeitura

Municipal de Santa Rita de Minas (Requerimento n° 3.317/2004, do
Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Sebastião Quintão por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Ipatinga (Requerimento n° 3.318/2004, do
Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Sérgio Luiz Resende por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Miraí (Requerimento n° 3.319/2004, do
Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Silvanir Simplício de Andrade por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Pedra Dourada (Requerimento n°
3.320/2004, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Sebastião de Sales Rodrigues por sua
eleição à Prefeitura Municipal de Caiana (Requerimento n°
3.321/2004, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Ailton Silveira Dias por sua eleição à
Prefeitura Municipal de Entre-Folhas (Requerimento n° 3.322/2004, do
Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Antônio Gomes Peixoto por sua eleição à
Prefeitura Municipal de lmbé de Minas (Requerimento n° 3.323/2004,
do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Alonso de Oliveira Ruela por sua reeleição à
Prefeitura Municipal de São João do Oriente (Requerimento n°
3.324/2004, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Luís Antônio Sabino por sua reeleição à
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga (Requerimento n°
3.325/2004, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com Eder Fragoso de Souza por sua reeleição à
Prefeitura Municipal de Córrego Novo (Requerimento n° 3.326/2004,
do Deputado Adalclever Lopes);

de aplauso ao jornal "O Tempo" e ao Rotary Clube Belo Horizonte -
Oeste pela parceria que possibilita a publicação semanal das
atividades dos clubes rotários (Requerimento n° 3.327/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo);

de pesar pelo falecimento do Vereador Érico Vinícius Bicalho de
Paiva, ocorrido em 5/10/2004, em lbiá (Requerimento n° 3.331/2004,
do Deputado Paulo Piau).
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de aplauso aos policiais militares que menciona do 5° Batalhão

da PMMG pela captura, no dia 25/9/2004, do traficante de drogas
Ademar Rodrigues de Souza (Requerimento n° 3.371/2004, da
Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona da 18 Companhia do
Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas - ROTAM - pela captura
de cinco integrantes dé uma quadrilha que utilizava uniformes furtados
da Polícia Militar para a prática de assaltos a Bancos e roubo de
cargas (Requerimento n° 3.372/2004, da Comissão de Segurança
Pública);

de aplauso aos policiais civis que menciona que atuaram na
operação que culminou com a prisão em flagrante de Gilcimar da
Silva, vulgo Tiririca (Requerimento n° 3.373/2004, da Comissão de
Segurança Pública);

de congratulações com a TV Rede Minas pelo transcurso do 200
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.374/2004, da
Comissão de Administração Pública).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE OUTUBRO DE 2004

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA EM 28/10/2004

Presidência da Deputada Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adeimo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio

Andrade - Adalciever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Júlio - Biei Rocha - Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva -
Doutor Ronaldo - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Cesar - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Zé Maia.

Falta de Quórum
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - As 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número, regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de quarta-
feira, dia 3 de novembro, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada nesta edição.). -

ATA DA 58a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA 2a SESSAO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 28/10/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmoio Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final da
Proposta de Emenda à Constituição n° 81/2004; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação e para a
continuação dos trabalhos; anulação da votação; questão de ordem -
Encerramento.
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Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão m Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João
Leite - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Manos Fernandes - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pauto Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação; a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

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

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de

Emenda à Constituição n° 8112004, do Deputado Leonardo Moreira e
outros, que altera o inciso II do art. 58 da Constituição do Estado. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação, de conformidade com o inciso III do art. 263 do
Regimento Interno.

- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna a votação sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não há quórum para

votação, mas há para discussão.
• Sr. Presidente - Temos 16 Deputados presentes.
• Deputado Rogério Correia - Mas há 10 Deputados nas comissões.
• Sr. Presidente - Não há Deputados em comissões. São

necessários 26 Deputados para a discussão da matéria constante na
pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 7/10/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Olinto Godinho, membros da
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supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Jô
Moraes. 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Jô
Moraes e do Deputado André Quintão, em que pedem seja enviado
ofício ao Ministro do Trabalho, solicitando-lhe sejam consideradas,
nas negociações relativas à greve dos bancários, propostas que
contemplem a reposição e o pagamento dos dias parados e abono
expressivo, que possibilite saída negociada para a greve; e do
Deputado André Quintão, pedindo seja enviado ofício ao Secretário de
Estado de Educação, solicitando-lhe liberação de verbas para
realização de reformas na Escola Estadual Inês Geraldo de Oliveira,
em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
André Quintão, Presidente - Olinto Godinho - Leonardo Quintão.

ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM
21/10/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Rogério Correia, Fábio Avelar, Dalmo
Ribeiro Silva e Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente registra a
presença dos Srs. Márcio Lobato, Delegado da Polícia Civil de Belo
Horizonte; e Dâmocles Freire Júnior, Ten.-Cel. da Polícia Militar, que
acompanham e auxiliam permanentemente os trabalhos da CPI. A
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Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os seguintes
convidados: Srs. Ivânio Malaquias e Frederico Ozanan Vieira,
cooperados da CAFEPOÇOS; e os intimados: Srs. Ademir Feltrim e
Denise de Fátima Ranauro, ex-funcionários da CAFECREDI; e Isabela
Tassi B. Moreira, funcionária da CAFECREDI; e esclarece que não foi
possível localizar o endereço da Sra. Joyce Elece de Taunay, ex-
funcionária da CAFECREDI, que segundo informações, mudou-se de
Poços de Caldas. Os convidados tecem suas considerações iniciais e,
em seguida, respondem  perguntas feitas pelos parlamentares
presentes. Os intimados prestam seus depoimentos reservadarnente.
Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, é
submetido a votação e aprovado requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando ao MM. Juiz da Comarca de Poços de
Caldas seja o Sr. Moacyr Gomes Nabo Filho proibido de se ausentar
do País até que se ultimem os trabalhos desta CPI e o inquérito
policial em andamento. O Presidente esclarece que o teor desta
reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Sargento

Rodrigues - Rogério Correia - Roberto Ramos.	-
ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

27/10/2004
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência lê a denúncia do Presidente da Associação dos Hospitais
de Minas Gerais e solicita à assessoria que analise a questão. O
Presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.87412004, em
turno único. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à.
apreciação do Plenário. O Presidente, Deputado Ricardo Duarte,
relator do Projeto de Lei n°811/2003, no 1° turno, informa que tendo
sido cumprida a diligência solicitada pelo Deputado Carlos Pimenta,
continua em discussão o parecer. Fazem uso da palavra para discutir
a matéria os Deputados Fahim.Sawan e Carlos Pimenta. A seguir, o
Presidente submete seu parecer que conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, o qual é aprovado.
Prosseguindo, o Deputado Ricardo Duarte solicita, nos termos do § 20
do art. 136 do Regimento Interno, a distribuição de avulso de seu
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.337/2003, no 1 0 turno, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
ficando prejudicadas as Emendas nos 1 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça. O Presidente solicita ao Deputado Carlos
Pimenta que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei
n°1.848/2004, no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Neste ínterim, o
Deputado Fahim Sawan comunica à Comissão a escolha do Deputado
Carlos Pimenta para presidir a Frente Parlamentar da Saúde em
Minas Gerais. Logo após, o Presidente submete à votação e é
aprovado o requerimento do Deputado Ricardo Duarte com a emenda
do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada audiência
pública em Araçuaí e Capelinha, para discutir a situação atual do
Hospital São Vicente de Paula de Araçuaí e o funcionamento do
Hospital Municipal de Capelinha. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
amanhã, dia 28, com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.337/2003, do Governador do Estado, determina a
Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Ronaldo - Carlos Pimenta.

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 27/10/2004
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As lohgmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões, José
Henrique, Sebastião Helvécio e Dinis Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Miguel
Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Emano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimentõ do Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apareciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Agostinho Patrús,
Secretário de Transportes e Obras Públicas; José Henrique Paim
Fernandes (3), Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; Romeu Scarioli, Presidente do BDMG; Lindolfo Fernandes
de Castro, Presidente do Sindifisco e Carlos Alberto Alvim,
Subsecretário de Estado da Casa Civil, publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 21/10/2004. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei nos 1.855/2004 na forma
do vencido no 1 0 turno, com a Emenda n° 1 apresentada pelo relator
(relator: Deputado Antônio Carlos Andrada), e 1.385/2004 na forma do
vencido no 1 0 turno (relator: Deputado Chico Simões); e pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.663/2004 com a
Emenda n° 1 apresentada pelo relator (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). O Deputado Miguel Martini retirou-se da reunião após a
votação do Projeto de Lei n° 1.855/2004, e os Deputados Chico
Simões e Dinis Pinheiro após a votação do Projeto de Lei n°
1.663/2004. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Antônio CarlosAndrada, que conclui pela aprovação do Projeto de
Resolução n° 1.897/2004, em turno único, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1 e do parecer do relator, Deputado Ermano Batista,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.481/2004 na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Chico Simões. O
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Projeto de Lei n° 1.599/2004 tem sua discussão adiada,
atendendo-se a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, aprovado
pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 10
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Antônio Carlos

Andrada - José Henrique - Gustavo Valadares.	 -
ATA DA 2P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA,

EM 27/10/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Luiz Humberto
Carneiro (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, dispensa a Feitura 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 Resolução nos
1.516 e 1.742/2004 e Projeto de Lei n° 1.510 (Deputado Laudelino
Augusto) e Projetos de Lei n

o
s 1.537 e 1.714/2004 (Deputado Luiz

Humberto Carneiro). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de
Redação Final dos Projetos de Resolução n°5 1.516 e 1.742/2004 e
Projeto de Lei n° 1.510/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto) e
Projeto de Lei n° 1.537/2004 (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro). Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e 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° 1.714/2004 (Deputado Luiz
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Humberto Carneiro). 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, 28 de outubro de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.337/2003

Comissão de Saúde.
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame
institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de Saúde.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as
Emendas n°s 1 a 5, que apresentou.

Por meio de requerimento, vem agora a matéria a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento institui e estrutura as carreiras do

Grupo de Atividades de Saúde de Minas Gerais. Os cargos das
carreiras do referido Grupo são lotados na Secretaria de Saúde, na
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, na
Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e na Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS.

O projeto propõe a extinção de 3.163 cargos de nível fundamental e
a criação de 2.233 cargos de nível médio e 855 de nível superior,
aumentando o nível de escolaridade dos servidores da área da saúde.
Propõe também a redução do número de carreiras existentes no
órgão e nas entidades mencionados, reunindo servidores com
formações profissionais diferentes, por meio da transformação das
diversas modalidades de classes de cargos em apenas 16, cada uma
das quais estruturada em uma carreira específica. Estabelece, ainda,
que não mais haverá ingresso de servidores nas carreiras de nível
fundamental de escolaridade e vincula o desenvolvimento na carreira
ao mérito funcional e à formação do servidor.
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A matéria está de acordo com o inciso IX do art. 15 da Lei n°

8.080, de 1990, que dispõe sobre as normas gerais do Sistema único
de Saúde - SUS. O dispositivo supracitado estabelece como atribuição
do Estado a participação na formulação e na execução da política de
formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde.

O art. 16 do projeto condiciona a promoção dos servidores à
participação e • à aprovação em atividades de formação e
aperteiçoaménto e estabelece parceria entre a Secretaria de Saúde, a
Escola de Saúde da FUNED e a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro para a realização dessas atividades. Esse artigo está
em consonância com o inciso 1 do art. 27 da Lei n° 8.080, de 1990,
que determina que a política de recursos humanos na área da saúde
será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes
esferas de governo, com o objetivo, entre outros, de organizar um
sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de
ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programa
permanente de aperfeiçoamento de pessoal.

Ressaltamos, ainda, que a proposição está em consonância com os
princípios e as diretrizes para os recursos humanos no SUS, editados
em 2002 no Caderno Técnico elaborado em conjunto pelo Ministério
da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde. O item 3.8.5 do
referido documento estabelece que a evolução do servidor na carreira
deverá ser definida considerando-se a formação profissional, a
capacitação, a titulação e a avaliação de desempenho, com
indicadores e critérios objetivos; e o item 3.8.8 ressalta que os planos
de carreira estimularão o constante aperfeiçoamento, a qualificação e
a formação profissional. Entendemos que todas essas diretrizes estão
incluídas no projeto em tela.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as modificações
que julgou necessárias para harmonizar os aspectos legais e
constitucionais.

Entretanto, dados o histórico e as peculiaridades da organização dos
serviços públicos de saúde de Minas Gerais, em virtude de
negociação entre a Secretaria de Saúde e os representantes sindicais
dos servidores da área da Saúde, com anuência da Secretaria de
Planejamento e Gestão, e para adequar o projeto em comento à
técnica legislativa e introduzir as alterações necessárias,
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apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1. O
mencionado substitutivo incorpora as emendas apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça e algumas alterações propostas
pelo Governador do Estado à emenda apresentada por meio da
Mensagem n°287, de 14/9/2004, e ainda não apreciadas.

A referida mensagem modifica a redação dos arts. 10, 40, 80 , 16, 25
a 30, 35 e 36 do projéto original, visando à inclusão das carreiras de
Médico, Profissional de Enfermagem, Médico da Área de Hematologia
• Hemoterapia e Profissional de Enfermagem da Área de Hematologia
• Hemoterapia no Grupo de Atividades de Saúde, bem como à
inserção de dispositivos relativos à jornada de trabalho dos servidores
da FHEMIG e da HEMOMINAS. Outras modificações foram feitas no
sentido de redimensionar o quantitativo de cargos extintos e criados e
no sentido de fazer as adequações necessárias nos respectivos
anexos.

No que se refere à extinção e à transformação dos cargos das
carreiras da Secretaria de Saúde, da FHEMIG, da FUNED e da
HEMOMINAS e à criação dos cargos das novas carreiras, tanto no
projeto original quanto nas emendas encaminhadas pelo Poder
Executivo, entendemos ser necessária a mudança na forma de
redação, visando a tornar mais clara a quantificação dos cargos, bem
como as regras para a sua lotação nas entidades mencionadas.

Além disso, aprimoramos os dispositivos relativos aos servidores
que optarem por permanecer na carreira, bem como aqueles que
dispõem sobre o enquadramento dos inativos na nova carreira
exclusivamente no que diz respeito à percepção de vencimentos.

Excluímos a vedação de novos ingressos nas carreiras que têm a 4a
série do Ensino Fundamental como exigência mínima de escolaridade,
já que as atribuições relativas ao exercício do cargo não exigem
formação superior à mencionada.

Foram introduzidas, ainda, alterações relativas à cessão de
servidores integrantes das novas carreiras, por meio da Emenda n° 3,.
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. No , entanto,

mUfaz-se necessária a mudança da expressão "Siste a nico da
Saúde", constante no § 1° do art. 5 0 da mencionada emenda, pela
expressão "Sistema Estadual de Gestão da Saúde'.

Quanto aos anexos do projeto, foram promovidas alterações
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relativas aos níveis a serem alcançados pelo servidor no caso de
promoção e à descrição de algumas das atribuições dos cargos das
carreiras que integram o Grupo de Atividades de Saúde.

Suprimimos do texto a expressão "atendidas as diretrizes da Lei de
Política Remuneratória", tendo em vista a edição da norma que
estabelecerá as tabelas de vencimentos das novas carreiras.

E necessário, ainda, fazer constar no texto que o decreto que
estabelecerá as regras para o reposicionamento dos servidores nas
novas carreiras ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet.

No que concerne às emendas apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo por meio da Mensagem n° 287, várias alterações foram
propostas. Em primeiro lugar, propôs-se a criação das carreiras de
Médico e de Profissional de Enfermagem nos quadros da FHEMIG e
da HEMOMINAS, sendo apresentadas as modificações necessárias
nos dispositivos relativos ao objeto mencionado. Foram, ainda,
apresentadas algumas modificações relativas à jornada de trabalho
dos servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS, para a correção de
distorções existentes nessas fundações, principalmente no que se
refere aos técnicos com habilitação em radiologia e em patologia
clínica. Por fim, foram introduzidas alterações no que se refere à
diminuição na redução do número de cargos de nível fundamental na
FHEMIG, tendo em vista a necessidade de nomeação de candidatos
aprovados em concurso público realizado em período anterior à
remessa deste projeto à Assembléia Legislativa.

Cumpre ressaltar que as propostas apresentadas pelo Governador
do Estado foram, em sua maioria, incluídas no substitutivo que
apresentamos ao final deste parecer.

Este relator, no que se refere à criação das carreiras de Profissional
de Enfermagem e Profissional de Enfermagem da Área de
Hematologia e Hemoterapia, prefere não incorporar a proposta do
Governo do Estado, por entender que a medida é contrária ao
princípio constitucional do concurso público, por agrupar, em uma
única carreira, cargos idênticos, mas de natureza e complexidade
extremamente distintos, a serem preenchidos por profissionais com
formação e escolaridade diversas.

Para sanar, no entanto, o problema relativo ao enquadramento e às
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promoções futuras dos ocupantes dos cargos de Auxiliar de Apoio
da Saúde e Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia apresentamos, no
§ 20 do art. 20 do substitutivo, a possibilidade de promoção, por
escolaridade adicional, para o último nível das referidas carreiras.

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

1.337/2003 na forma do Substitutivo n°. 1, a seguir apresentado.
Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as

Emendas n
o
s 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.
SUBSTITUTIVO N° 1

Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder
Executivo.

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras
do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo:

- Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde;
II - Técnico de Atenção à Saúde;
III - Técnico de Gestão da Saúde;
IV - Analista de.Atenção à Saúde;
V - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde;
VI - Auxiliar de Apoio da Saúde;
VII - Técnico Operacional da Saúde;
VIII - Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
IX - Médico;
X- Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;
Xl - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia;
XII - Analista de Hematologia e Hemoterapia;
XIII - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia;
XIV - Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
XV - Técnico de Saúde e Tecnologia;
XVI - Analista de Saúde e Tecnologia.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

- Sistema Estadual de Gestão da Saúde o sistema integrado pela
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Secretaria de Estado de Saúde - SES -, pela Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, pela Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, com a finalidade de promover a
gestão administrativa das políticas públicas de saúde no Estado de
Minas Gerais;

II - grupo de atividades õ conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

III - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em razão do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

IV - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

V - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo carg9s escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VII - 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 SES, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde;
b) Técnico de Atenção à Saúde;
c) Técnico de Gestão da Saúde;
d) Analista em Atenção à Saúde;
e) Especialista em Políticas e Gestão da Saúde;
II - na FHEMIG, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Apoio da Saúde;
b) Técnico Operacional da Saúde;

rÀ
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c) Analista de Gestão e Assistência à Saúde;
d) Médico;
III - na HEMOMINAS, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;
b) Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia;
c) Analista de Hematologia e Hemoterapia;
d) Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia;
IV - na FUNED, cargos das carreiras de:
a) Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
b) Técnico de Saúde e Tecnologia;
c) Analista de Saúde e Tecnologia.
Art. 4°- As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei são as constantes no Anexo II.
§ l O - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas

por esta lei serão definidas em regulamento.
§ 2° - As condições do exercício das atividades de vigilância

sanitária, auditoria assistencial, regulação e epidemiologia serão
definidas em lei específica.

Art. 50 - Compete à SES, observadas as normas e diretrizes da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, definir e
coordenar a política de recursos humanos no âmbito do Sistema
Estadual de Gestão da Saúde.

Art. 60 - A lotação dos cargos das carreiras instituídas por esta lei
nos quadros de pessoal do órgão e das entidades relacionados no art.
3° será definida em decreto e fica condicionada à anuência do órgão e
das entidades envolvidos e à aprovação da SEPLAG, observado o
interesse da administração.

Parágrafo único - No caso de extnção ou criação de órgão ou
entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 7 0 - 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

WC
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servidor.

Art. 8 0 - Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo das
carreiras instituídas por esta lei para instituições públicas que integram
o Sistema único de Saúde - SUS -, mediante convênios de
cooperação técnica, nos termos de regulamento.

§ 1 0 - Os convênios a que se refere o 'caput" deste artigo são
dispensáveis quando da cessão de servidores entre órgãos e
entidades integrantes do Sistema Estadual de Gestão da Saúde.

§ 2° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade não integrante do SUS
somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em
comissão ou função gratificada.

Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei, ingressarem
em cargo de carreira instituída por esta lei terão carga horária
semanal de trabalho de:

- quarenta horas para os cargos das carreiras de Auxiliar de Saúde
e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista de Saúde e
Tecnologia, lotados na FUNED;

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Analista em Atenção
à Saúde, Técnico de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e
Gestão da Saúde e Técnico de Gestão da Saúde, lotados na SES, de
Técnico Operacional da Saúde, lotados na FHEMIG, e de Assistente
Técnico de Hematologia e Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS;

III - vinte, vinte e quatro ou trinta horas, conforme definido em edital
de concurso público, para os cargos das carreiras de Analista de
Gestão e Assistência à Saúde, lotados na FHEMIG, e de Analista de
Hematologia e Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS;

IV - vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte horas,
conforme definido em edital de concurso público, para os caros das
carreiras de Médico, lotados na FHEMIG, e de Médico da Area de
Hematologia e Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS.

Capítulo li
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
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títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à
formação exigida.

Art. 11 - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei
ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação
de habilitação mínima em:

- nível elementar, para ingresso no nível 1 das carreiras de Auxiliar
de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Auxiliar de Apoio da Saúde,
Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia e Auxiliar de Saúde e
Tecnologia;

II - nível intermediário, para o ingresso no nível 1 das carreiras de
Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de Gestão da Saúde,
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, Técnico
Operacional de Saúde e Técnico de Saúde e Tecnologia;

III - nível superior, para o ingresso no nível 1 das carreiras de
Analista em Atenção à Saúde e Especialista em Políticas e Gestão da
Saúde;

IV - para as carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde,
Analista de Hematologia e Hemoterapia e de Analista de Saúde e
Tecnologia:

a) nível superior, para ingresso no nível 1;
b) pós-graduação "lato sensu" ou "stricto sensu", para ingresso no

nível III;
c) doutorado, para ingresso no nível V;
V - para as carreiras de Médico e Médico da Área de Hematologia e

Hemoterapia:
a) graduação em Medicina, para ingresso no nível 1;
b) graduação em Medicina acumulada com residência médica, para

ingresso no nível .111;
c) graduação em Medicina acumulada com pós-graduação "stricto

sensu", para ingresso no nível V.
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;

rÀ
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III - nível elementar a formação na 4 0 série do ensino

fundamental, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
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 prática, 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 dq concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 12;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

rÀ
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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 Saúde, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneraçãõ 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;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 17 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se
encontra para o nível subseqüente, na carreira a que pertence,

§ 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;
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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 a implementação de tais atividades.

§ 20 - O poicionamõnto 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.

§ 30 - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e
de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta
lei, os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio
entre o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica
Brasileira - AMB - e a Comissão Nacional de Residência Médica -
CNRM - equivalem à residência médica.

§ 41 - Para fins de promoção dos servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo da FHEMIG e da HEMOMINAS que
desempenharem atribuições relacionadas com o exercício da
Enfermagem em nível fundamental, intermediário ou superior de
escolaridade, serão considerados, além dos requisitos constantes no
§ 1° deste artigo, certificados e diplomas de conclusão de cursos de
educação profissional reconhecidos pelo Conselho Regional de
Enfermagem de Minas Gerais - COREN-MG.

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
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posicionado, relacionada com a natureza e complexidade da
respectiva carreira.

§ 1 O - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no "caput"
deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu
aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE.

§ 20 - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Apoio de Saúde, lotados na FHEMIG, e de Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia, lotados na HEMOMINAS, poderão ser promovidos para
o último nível da carreira, desde que comprovada a escolaridade
exigida.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "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 o
inciso IV do "caput" do art. 12 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso V do § 1 0 do art. 17 serão
desenvolvidos pela Escola de Saúde da Fundação Ezequiel Dias ou
por outras instituições definidas pela SES, 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 superior lotados
na SES e ocupados, na data da publicação desta lei, por servidores
em exercício no órgão Central e nas Unidades Administrativas das
Diretorias de Ações Descentralizadas de Saúde e à disposição, com
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ou sem ônus, de outras entidades ou órgãos públicos da
administração direta e indireta, nas três esferas de governo, nos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ficam transformados em
dois mil quinhentos e cinqüenta e dois cargos de provimento efetivo
de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, ressalvados os
cargos ocupados por servidores à disposição de municípios por força
do Programa Estadual de Municipalização, previsto no art. 10 da Lei
n° 9.507, de 29 de dezembro de 1987, que ficam transformados na
forma do art. 24, e os seguintes cargos vagos de provimento efetivo,
que ficam extintos:

- vinte cargos de Analista da Administração;
II - quatro cargos de Analista de Planejamento;
III - um cargo de Analista de Obras Públicas;
IV - um cargo de Analista da Cultura.
Art. 24 - Os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados

na SES e ocupados, na data da publicação desta lei, por servidores à
disposição de municípios por força do Programa Estadual de
Municipalização, previsto no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de
dezembro de 1987, ficam transformados em mil setecentos e setenta
e três cargos de provimento efetivo de Analista de Atenção à Saúde.

Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo de nível intermediário
lotados na SES e ocupados, na data da publicação desta lei, por
servidores em exercício no Órgão Central e nas Unidades
Administrativas das Diretorias de Ações Descentralizadas de Saúde e
à disposição, com ou sem ónus, de outras entidades ou órgãos
públicos da administração direta e indireta, nas três esferas de
governo, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ficam
transformados em mil cento e quarenta e sete cargos de provimento
efetivo de Técnico de Gestão da Saúde, ressalvados os cargos
ocupados por servidores à disposição de municípios por força do
Programa Estadual de Municipalização, previsto no art. 10 da Lei n°
9.507, de 29 de dezembro de 1987, que ficam transformados na forma
do art. 26, e os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que
ficam extintos:

- cento e quarenta e nove cargos de Assistente Técnico da Saúde;
II - duzentos e oitenta e quatro cargos de Auxiliar Administrativo;
III - seis cargos de Técnico Administrativo.
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Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de nível intermediário

lotados na SES e ocupados, na data da publicação desta lei, por
servidores à disposição de municípios por força do Programa Estadual
de Municipalização, previsto no art. 10 da Lei n° 9.507, de 29 de
dezembro de 1987, ficam transformados em mil setecentos e noventa
e oito cargos de provimento efetivo de Técnico de Atenção à Saúde.

Art. 27 - Os cargds de provimento efetivo de nível fundamental
lotados na SES na data da publicação desta lei ficam transformados
em dois mil quinhentos e trinta e quatro cargos de provimento efetivo
de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, ressalvados os
seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quatrocentos e oitenta e um cargos de Ajudante de Serviços
Gerais;

II - sessenta e nove cargos de Motorista;
III - dez cargos de Oficial de Serviços Gerais;
IV - mil e quarenta e oito cargos de Agente de Administração;
V - dezoito cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
VI - seiscentos e trinta e um cargos de Agente de Serviços de

Saúde;
VII - dois cargos de Agente de Telecomunicações;
VIII - cinco cargos de Telefonista.
Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
FHEMIG na data da publicação desta lei transformados em oitocentos
e oitenta e três cargos de provimento efetivo de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, ressalvados os cargos de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico, que ficam
transformados na forma do art. 29;

II - ficam criados mil cento e sessenta e nove cargos de provimento
efetivo de Analista de Gestão e Assistência à Saúde.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Médico, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico lotados na FHEMIG
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na data da publicação desta lei transformados em novecentos e
setenta e cinco cargos de provimento efetivo de Médico;

II - ficam criados mil trezentos e noventa e um cargos de provimento
efetivo de Médico.

Art. 30 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico Operacional da Saúde, previsto no Anexo 1, são realizados os
seguintes procedimento:

- os cargos de provimento efetivo de nível intermediário lotados na
FHEMIG na data da publicação desta lei ficam transformados em três
mil quatrocentos e sete cargos de provimento efetivo de Técnico
Operacional da Sàúde;

II - ficam criados três mil oitocentos e cinqüenta e três cargos de
provimento efetivo de Técnico Operacional da Saúde.

Art. 31 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental
lotados na FHEMIG na data de publicação desta lei ficam
transformados em oitocentos e quarenta e sete cargos de provimento
efetivo de Auxiliar de Apoio da Saúde, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- vinte e seis cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - sete cargos de Motorista;
III - nove cargos de Oficial de Serviços Gerais;
IV - cinco cargos de Agente de Administração;
V - dois cargos de Agente da Saúde;
VI - cinco cargos de Telefonista;
VII - duzentos e trinta e quatro cargos de Atendente de Enfermagem.
Art. 32 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Analista de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo 1, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
HEMOMINAS na data de publicação desta lei transformados em cento
e cinqüenta e cinco cargos de provimento efetivo de Analista de
Hematologia e Hemoterapia, ressalvados os cargos de Analista da
Saúde pertencentes à categoria profissional de Médico, que ficam
transformados na forma do art. 33;

II - ficam criados oitenta e quatro cargos de provimento efetivo de
Analista de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 33 - Para a obtenção do número de cargos da carreira' de
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Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo
1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da Saúde
pertencentes à categoria profissional de Médico lotados na
HEMOMINAS na data de publicação desta lei transformados em
noventa e sete cargos de provimento efetivo de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia;

II - ficam , criados trinta e cinco cargos de provimento efetivo de
Médico da Área 	Hematologia e Hemoterapia.

Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, previsto no Anexo
1, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário
lotados na HEMOMINAS na data de publicação desta lei
transformados em quinhentos e dezenove cargos de provimento
efetivo de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia;

II - ficam criados cento e treze cargos de provimento efetivo de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 35 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental
lotados na HEMOMINAS na data de publicação desta lei ficam
transformados em dezesseis cargos de provimento efetivo, de Auxiliar
de Hematologia e Hemoterapia, ressalvados os seguintes cargos
vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- quarenta cargos de Agente de Administração;
II - sete cargos de Agente de Saúde;
III - noventa e um cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
IV - vinte e quatro cargos de Motorista;
V - dezesseis cargos de Oficial de Saúde;
VI - dez cargos de Telefonista;
VII - dois cargos de Atendente de Enfermagem.
Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Analista de Saúde e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível superior lotados na
FUNED na data de publicação desta lei transformados em cento e
trinta e cinco cargos de provimento efetivo de Analista de Saúde e
Tecnologia;
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II - ficam criados duzentos e trinta e oito cargos de provimento

efetivo de Analista de Saúde e Tecnologia.
Art. 37 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Técnico de Saúde e Tecnologia, previsto no Anexo 1, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de nível intermediário
lotados na FUNED na data de publicação desta lei transformados em
cento e quinze cargos de provimento efetivo de Técnico de Saúde e
Tecnologia;

II - ficam criados trezentos e sessenta e seis cargos de provimento
efetivo de Técnico de Saúde e Tecnologia.

Art. 38 - Os cargos de provimento efetivo de nível fundamental
lotados na FUNED na data de publicação desta lei ficam
transformados em trinta cargos de provimento efetivo de Auxiliar de
Saúde e Tecnologia, ressalvados trinta e um cargos vagos de
provimento efetivo de Auxiliar de Atividade de Pesquisa, que ficam
extintos.

Art. 39 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 40 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV.

Art. 41 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no órgão ou nas
entidades relacionados no art. 30 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 do órgão ou da entidade de
lotação do cargo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias contados da data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
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das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 42 - Na ocorrência da opção prevista no art. 41, a
transformação, nos termos dos arts. .23 a 38 desta lei, do cargo.
ocupado pelo servidor em cargo de .carreira constante no Anexo 1
somente se efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 43 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras instituídas por esta lei, nos termos do ai. 40, bem como ao
que fizer a opção de que trata o ai. 41, o direito previsto no ai. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado.

Ai. 44 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

§ V - O vencimento básico dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária
de trabalho do servidor.

§ 20 - Poderão ser incorporados nas tabelas de vencimento básico a
que se refere o. "caput" deste artigo o Abono de que trata a Lei
Delegada n° 38, de 1997, a Parcela Remuneratória Complementar de
que trata a Lei Delegada n°41, de 7 de junho de 2000, a Gratificação
Saúde de que trata a Lei n° 14.175, de 16 de janeiro de 2002, e a
Gratificação Complementar instituída pela Lei Delegada n° 44, de 12
de julho de 2000, desde que haja disponibilidade orçamentária e
financeira.

Ai. 45 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o ai. 40 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o ai. 44, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento , efetivo ocupado pelo
servidor;

li - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
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"caput".

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.
§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de

posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na internei, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 46 - Os atos de posicionamento dos servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo, decorrentes do enquadramento de que
trata o art. 40, somente ocorrerão após a publicação da lei que
estabelecer as tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei, bem como do decreto a que se refere o art. 45.

§ 1° - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo somente produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de

posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo
das carreiras instituídas por esta lei na data de publicação do decreto
que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das
vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Saúde e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 47 - 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.

§ 10 - 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. 40 e 45.
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§ 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. 40 e 45 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

41 - 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 § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 48 - 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. 41, com as mesmas regras estabelecidas
para o servidor ativo.

Art. 49 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos de provimento
efetivo das carreiras instituídas por esta lei.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 20 - A carga horária semanal de trabalho de que trata o "caput"
deste artigo é de:

- quarenta horas para os servidores da FUNED;
II - trinta horas para os servidores da SES;
III - trinta ou quarenta horas para os servidores da 1-IEMOMINAS,

conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta lei;
IV - doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro ou trinta horas para os
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servidores da FHEMIG, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta lei.

§ 30 - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no
Quadro de Pessoal da HEMOMINAS, em virtude da aplicação do
disposto na Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, ou provenientes da
FHEM.IG e absorvidos pelo Quadro de Pessoal da HEMOMINAS,
conforme o disposto no Decreto n° 31.023, de 23 de março de 1990,
poderão optar, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento,
por carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro ou trinta
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 40 - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no
Quadro de Pessoal da HEMOMINAS, ocupantes de cargos de
provimento efetivo a serem enquadrados na carreira de Médico da
Area de Hematologia e Hemoterapia, poderão optar, no prazo de
noventa dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento, por carga horária semanal
de trabalho de vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 50 - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no
Quadro de Pessoal da FHEMIG, ocupantes de cargos de provimento
efetivo a serem enquadrados na carreira de Médico, poderão optar, no
prazo de noventa dias contados da data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento, por carga horária semanal
de trabalho de vinte e quatro horas, em regime de plantão, ou vinte
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.

§ 6° - Os servidores lotados, na data de publicação desta lei, no
Quadro de Pessoal da FHEMIG, pertencentes às categorias
profissionais de Técnico em Radiologia e Técnico em Patologia
Clínica, ocupantes de cargos de provimento efetivo a serem
enquadrados na carreira de Técnico Operacional da Saúde, poderão
optar, no prazo de noventa dias contados da data de publicação do
decreto que estabelecer as regras de posicionamento, por carga
horária de trabalho semanal de vinte e quatro horas, com tabela de
vencimento proporcional à carga horária.

§ 7° - As horas correspondentes ao exercício de serviço
extraordinário pelos servidores que fizerem a opção de que tratam os
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§ 40 , 50 e 6° deste artigo serão reduzidas na mesma proporção do
aumento da carga horária.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO 1

(a que se refere o parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° , de de de 2004)
*• As tabelas referentes ao Anexo 1 (Estrutura das Carreiras do

Grupo de Atividades de Saúde / Estrutura das Carreiras da Fundação
Hospitalar dá Estado de Minas Gerais - FHEMIG / Estrutura das
Carreiras da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - HEMOMINAS e Estrutura das Carreiras da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED) foram publicadas no "Diário do Legislativo"
de 30.10.2004.

ANEXO II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de 2004)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades
de Saúde

11.1 - Atribuições dos cargos das carreiras da Secretaria de Estado
de Saúde

1 - Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde: executar
atividades técnicas e administrativas de apoio à gestão e assistência à
saúde, compatíveis com o nível fundamental de escolaridade, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

2 - Técnico de Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente.

3 - Técnico de Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível médio de escolaridade, no
âmbito de atuação do Sistema único de Saúde em Minas Gerais, nos
termos da legislação vigente, bem como atividades compatíveis de
nível médio de complexidade relacionadas ao exercício de funções de
vigilância sanitária, auditoria assistencial e epidemiologia.

4 - Analista em Atenção à Saúde: executar atividades técnicas e
administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade,
relativas à gestão e assistência no âmbito de atuação do Sistema
único de Saúde em Minas Gerais, nos termos da legislação vigente.

rsl



996
5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde: executar

atividades técnicas e administrativas compatíveis com o nível superior
de escolaridade no desenvolvimento de políticas, planejamento,
gestão, regulação, vigilância sanitária, auditoria assistencial e
epidemiologia, bem como outras atividades pertinentes à respectiva
área de formação profissional, no âmbito do Sistema único de Saúde
em Minas Gerais, nos termos da legislação vigente.

11.2 - Atribuições dos cargos das carreiras da FHEMIG
1 - Auxiliar de Apoio da Saúde: executar atividades de apoio,

respeitando-se as especificidades de cada profissão e funçãõ, nas
áreas de manutenção geral, nutrição, lavanderia, costura, apoio
administrativo e assistencial, bem como outras atividades compatíveis
com o nível fundamental de escolaridade, no âmbito de atuação da
FHEMIG.

2 - Técnico Operacional da Saúde: executar atividades de suporte
compatíveis com o nível intermediário de escolaridade nas áreas
administrativas e/ou assistenciais, no âmbito de atuação da FHEMIG,
de acordo com as especificidades da formação técnico-profissional ou
função exercida.

3 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde: executar atividades de
gestão, promoção e assistência à saúde, planejamento,
assessoramento, coordenação, supervisão, pesquisa e execução de
serviços técnicos e administrativos, bem como outras atividades
compatíveis com o nível superior de escolaridade, no âmbito de
atuação da FHEMIG, de acordo com as especificidades da formação
técnico-profissional ou função exercida.

4 - Médico: participar de todos os atos pertinentes ao exercício da
medicina nas unidades de atenção à saúde da FHEMIG, realizando
exames, diagnósticos, prescrevendo e ministrando tratamentos para
as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicando
os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente;
praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e pareceres,
participar de processos educativos e de vigilância em saúde; planejar,
coordenar, controlar, analisar e executar atividades de atenção à
saúde individual e coletiva.

11.3 - Atribuições dos cargos das carreiras da HEMOMINAS
1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia: realizar tarefas de apoio
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operacional, especializadas ou não, necessárias à execução de
atividades compatíveis com o nível fundamental de escolaridade no
âmbito de atuação da Fundação HEMOMINAS.

2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia: executar, sob
a supervisão dos Analistas de Hematologia e Hemoterapia, atividades
de nível intermediáriopertinentes às ações de hematologia e
hemoterapia, bem como outras atividades técnicas e administrativas
compatíveis com o nível intermediário de escolaridade, de acordo com
a respectiva formação técnico-profissional, no âmbito de atuação da
Fundação HEMOMINAS.

3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia: executar atividades
específicas de sua formação técnico-profissional na área de
hematologia e hemoterapia, bem como atividades de planejamento,
análise, avaliação, execução, coordenação e controle de programas,
projetos e atividades de suporte, bem como outras atividades
compatíveis com o nível superior de escolaridade, no âmbito de
atuação da Fundação HEMOMINAS.

4 - Médico da Area de Hematologia e Hemoterapia: participar de
todos os atos pertinentes ao exercício da medicina nas unidades da
HEMOMINAS, aplicando os métodos aceitos e reconhecidos
cientificamente; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar
atividades de atenção à saúde individual e coletiva; planejar,
coordenar e executar atividades de ensino, treinamento e pesquisa,
bem como desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de medicina, no âmbito de atuação da
Fundação HEMOMINAS.

11.4 - Atribuições dos cargos das carreiras da FUNED
1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia: executar atividades de apoio

administrativo e logístico às tarefas específicas desenvolvidas nas
áreas de atenção básica, promoção e assistência à saúde, bem como
outras atividades correlatas, compatíveis com o nível fundamental de
escolaridade, sob supervisão técnica, no âmbito de atuação da
FU N E D.

2 - Técnico de Saúde e Tecnologia: exercer atividades de suporte
técnico e administrativo nas áreas de gestão, planejamento,
elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação e controle de
programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em
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saúde, bem como executar atividades correlatas na respectiva área
de formação técnico-profissional, compatíveis com o nível
intermediário de escolaridade, no âmbito de atuação da FUNED.

3 - Analista de Saúde e Tecnologia: realizar pesquisas de
desenvolvimento científico e tecnológico, executar atividades de
ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde pública, pesquisar e
produzir medicémentos, realizar análises laboratoriais no campo da
prevenção, promoção e recuperação da saúde, avaliar os serviços de
saúde prestados por entidades públicas e privadas da assistência
complementar, bem como executar atividades técnicas e
administrativas na respectiva área de formação profissional,
compatíveis com o nível superior de escolaridade, no âmbito de
atuação da FUNED.

Anexo III
(a que se refere o § 5° do art. 47 da Lei n°, de de 2004)

A tabela referente ao Anexo III (Quantitativo de Cargos
Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49, de 2001, e Funções
Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde, foi
publicada no "Diário do Legislativo" de 30.10.2004.

Anexo IV
(a que se referem os arts. 41, 48 e 49 da Lei n°

* As tabelas referente ao Anexo IV (Tabelas
Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde) fc
"Diário do Legislativo" de 30.10.2004.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Carlos

Ronaldo.

de de de 2004)
de Correlação das
ram publicadas no

Pimenta - Doutor

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/10/2004, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.

Maria do Rosário Lopes, ocorrido em 24/10/2004, em Pedro Leopoldo.
(- Ciente. Oficie-se.)
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