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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 17/6/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 244 a 247/2004
(encaminham o Projeto de Lei n° 1.743/2004, o Projeto de Lei
Complementar n° 54/2004, o Projeto de Lei n° 1.744/2004 e emenda
ao Projeto de Lei n° 1.51712004, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios, telegramas e cartões - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n°
79/2004 - Projetos de Lei nos 1.745 a 1.752/2004 - Requerimentos nos
3.014 a 3.027/2004 - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila,
Elmiro Nascimento (2) e Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Adalciever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva- Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jayro Lesse - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastiâc
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Mala.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h12min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

V Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Marília Campos, 21 Secretária "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Weliton Prado, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 244/2004*
Belo Horizonte, 15 de junho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei
incluso, que altera a Lei n° 11.520, de 13 de julho de 1994, que cria o
Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR.

A medida ora proposta tem como objetivo a prorrogação do prazo
para concessão de financiamento com recursos do Fundo.

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelos
Secretários de Estado de Turismo e de Planejamento e Gestão:

"O Projeto de lei que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao
Turismo - FASTUR -, de que trata a Lei n° 11.520, de 13 de julho de
1994, que tem como objetivo a prorrogação do referido fundo por mais
10 anos, justifica-se pela necessidade de fomento às atividades
turísticas, principalmente nos circuitos turísticos que compõem a
Estrada Real, projeto estruturador do Governo do Estado.

As regras de reajuste financeiro, as taxas de juros previstas, bem
como a remuneração do Agente Financeiro estão coadunadas com a
capacidade de pagamento dos empreendedores e com a
sustentabil idade do fundo.".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise dos seus Nobres Pares o Projeto de lei em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

rÀ
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PROJETO DE LEI N° 1.743/2004

Dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, de
que trata a Lei n° 11.520, de 13 de julho de 1994, e dá outras
providências.

Art. 1° - O Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, a que se
refere o inciso VI do art. 243 da Constituição do Estado, criado pela
Lei n° 11.520, de 13 de julho de 1994, passaa reger-se por esta lei,
observado o disposto na Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de
1993.

Ad. 20 - O FASTUR tem como objetivo, conforme a política estadual
de turismo, apoiar e incentivar o turismo como atividade econômica e
como forma de promoção e desenvolvimento social e cultural em
cidades históricas, estâncias hidrominerais, circuito turístico e outras
localidades com reconhecido potencial turístico.

Art. 30 - São beneficiárias de operações de financiamento com
recursos do Fundo pessoas jurídicas de direito privado.

Art. 40 - São recursos do FASTUR:
- retomo de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base

no parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;
II - dotações consignadas no orçamento do Estado, bem como

créditos adicionais;
III - os provenientes da transferência de fundos federais, inclusive os

orçamentários da União que venham a ser destinados ao Fundo;
IV - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

de que o Estado seja mutuário;
V - receita proveniente da cobrança de taxas e emolumentos pelo

exercício das responsabilidades do Estado no setor de turismo;
VI - retomo relativo a principal e encargos de financiamentos

concedidos pelo Fundo; e
VII - doações e recursos de outras origens.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos

para pagamento de serviço de dívida de operações de crédito
contraídas pelo Estado e destinadas ao Fundo, na forma a ser
definida em regulamento pelo Poder Executivo.

Art. 5° - O FASTUR, de natureza e individuação contábeis, será
rotativo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo
anterior, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
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financiamento reembolsável.

Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamento será de
até 10 (dez) anos contados da data da vigência desta lei, facultado ao
Poder Executivo propor sua prorrogação, com base em avaliação de
desempenho do Fundo.

Art. 60 - Os recursos do Fundo serão utilizados no financiamento de
inversões fixas e de capital de giro, em projetos de comprovada
viabilidade técnica e econômico-financeira, estando as operações
sujeitas às seguintes condições gerais:

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 80% (oitenta por
cento) do investimento global previsto;

II - caberá ao beneficiário prover o restante dos recursos
necessários à implantação do projeto;

III - os financiamentos para capital de giro terão prazo total de até 3
(três) anos, sendo até 1 (um) ano de carência e até 2 (dois) anos de
amortização;

IV - os financiamentos de inversões fixas e os financiamentos
mistos, que abrangem inversões fixas e capital de giro, terão prazo
total de até 7 (sete) anos, sendo até 2 (dois) anos de carência e até 5
(cinco) anos de amortização;

V - reajuste do saldo devedor deverá ser definido pelo Poder
Executivo, podendo ser utilizado índice de preços ou índice de taxa
financeira, sendo autorizada a aplicação de redução ou dispensa do
índice ou taxa, conforme estabelecido em regulamento;

VI - juros, de até 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculados sobre
o saldo devedor reajustado, pagos mensalmente no período de
carência e juntamente com o principal no período de amortização;

VII - a amortização do principal será mensal, a partir do término da
carência; e

VIII - as garantias reais, subsidiárias ou fidejussórias, serão
definidas pelo agente financeiro em cada financiamento, de acordo
com suas normas operacionais.

Art. 70 - O agente financeiro do FASTUR é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que terá as
seguintes atribuições:

- analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua
aprovação;
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II - contratar as operações aprovadas;
III - liberar os recursos do Fundo, obedecendo a regulamentação e

respeitada a disponibilidade de caixa; e
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do Fundo,

encaminhando-o ao órgão gestor do Fundo.
§ 1° - As penalidades e procedimentos a serem aplicados em

relação aos casos de inadimplemento e de sonegação fiscal serão
definidos em regulamento.

§ 20 - Fica o BDMG autorizado a transigir com relação a prazos,
penalidades e cominações previstas, bem como debitar ao Fundo os
valores não cobráveis e qualquer quantia despendida em decorrência
de procedimento judicial a título de ressarcimento de antecipações
realizadas.

§ 30 - O BDMG, a título de remuneração por serviços prestados
como agente financeiro do FASTUR, fará jus à:

- comissão de 3% a.a. (três por cento) ao ano incluída na taxa de
juros de trata o inciso VI do art. 6° desta lei;

II - nos financiamentos mistos, comissão de abertura de crédito de
2% (dois por cento), incidente sobre a parcela de financiamento
destinada ao capital de giro, que será descontada no ato de sua
liberação.

Art. 80 - O BDMG atuará como mandatário do Estado para a
contratação de operações de financiamento com recursos do Fundo e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos.

Art. 9° - O Fundo terá como órgão gestor a Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG.

Art. 10 - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda:
- supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro do

FASTUR, especialmente no que se refere à elaboração da proposta
orçamentária e do cronograma de receita e despesa;

II - a análise da prestação de contas e dos demonstrativos
financeiros do Fundo, sem prejuízo do exame pelo Tribunal de Contas
do Estado.

Parágrafo único - O órgão gestor e o agente financeiro do Fundo
ficam obrigados a apresentar relatórios específicos à Secretaria de
Estado de Fazenda, na forma solicitada.

Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador do FASTUR 1 (um)

rÀ'
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representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Fazenda;
II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;
IV - Secretaria de Estado de Turismo;
V - BDMG;
VI - Conselho Estadual de Turismo - CET -;
VII - CODEMIG.
Parágrafo único - As competências e atribuições do grupo

coordenador serão definidas em regulamento, observadas as normas
aplicáveis, especialmente as da Lei Complementar n°27, de 1993.

Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e às
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único - Ficam obrigados o agente financeiro e a gestora
do Fundo a apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 13 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do FASTUR no
prazo de noventa dias a partir da publicação desta lei.

Art. 14 - Esta lei não prejudica o ato jurídico perfeito e, em especial,
os atos já praticados e os financiamentos já contratados, nos quais
prevalecerão as respectivas condições determinadas pelos
instrumentos legais vigentes à época da contratação.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Ficam revogados os arts. 2 0 ao 11 da Lei n°11.520, de 13

de julho de 1994."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 245/2004*

Belo Horizonte, 15 de junho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar à atenção de Vossa Excelência, para

consideração dessa egrégia Assembléia, o anexo projeto de lei
complementar, que "dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-
Geral do Estado - AGE, e dá outras providências."

rÁ
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A instituição da Advocacia-Geral do Estado, por força da

Emenda à Constituição Estadual n° 56, de 11 de julho de 2003, traduz
um dos positivos avanços viabilizados pela reforma administrativa
empreendida por nosso Governo. Em decorrência, registraram-se
inúmeros desdobramentos das operações de representação judicial e
extrajudicial do Estado, fazendo-se necessário reformular a estrutura
do órgão.

Como centro de competência instituído para o desempenho de
funções estatais, a Advocacia-Geral do Estado não pode, obviamente,
prescindir da reorganização de sua estrutura orgânica. E em atenção
a esse aspecto que apresento o anexo projeto de lei complementar, o
qual também contempla a criação de cargos para a estrutura da
Corregedoria do órgão, levando em conta o alargamento de sua área
de abrangência, que agora tem como atribuição, além de outras, a
correição de todas as unidades jurídicas dos órgãos e entidades do
Poder Executivo. São cargos de natureza técnica, a serem
preenchidos por profissionais especializados.

O projeto trata também do Conselho Superior da Advocacia-Geral
do Estado. Nos termos da legislação em vigor, o Conselho Superior
integra a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado, cabendo-
lhe papel de relevo nas atividades do órgão. Entre outras, deve
assessorar o Advogado-Geral do Estado em matérias relativas à
estrutura, competência e atuação da Advocacia-Geral. Com efeito,
este projeto de lei complementar vem atender ao disposto na Emenda
à Constituição n° 56, de 11 de julho de 2003. Na estrutura anterior, os
órgãos unificados mantinham seus respectivos Conselhos, que agora
também se unificam, em processo que atenta para as exigências e
particularidades da fusão. Assim, regulamenta-se o dispositivo
constitucional e, "ipso facto", revogam-se as disposições que em
contrário constavam das Leis Complementares n

os 30, de 1993, e 35,
de 1994.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei
complementar.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°54/2004

rs
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Dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia-Geral do

Estado - AGE e dá outras providências.
Capítulo 1

Disposição Preliminar
Art. 1° - A estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE

rege-se pelas disposições desta lei.
Capítulo II

Da Estrutura Orgânica
Art. 20 - A Advocacia-Geral do Estado - AGE compreende:

- a administração superior:
a) Advogado-Geral do Estado; e
b) Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;
II - unidades colegiadas:
a) Conselho Superior; e
b) Conselho de Administração de Pessoal - CAP;
III - unidades de assessoramento direto:
a) Assessoria do Advogado-Geral do Estado;
b) Assessoria Técnico-Legislativa; e
IV - as unidades de execução na área judicial e extrajudicial:
a) a Consultoria Jurídica, à qual se reportam as unidades jurídicas

das Secretarias de Estado e de órgãos das administrações direta e
indireta que exerçam a advocacia consultiva do Estado;

b) a Advocacia Contenciosa, à qual se reportam as Advocacias
Regionais e Procuradorias;

V - as unidades de execução na área de apoio administrativo:
a) Diretoria-Geral;
b) as Superintendências e Diretorias responsáveis pelas atividades-

meio.
Parágrafo único - O Poder Executivo disporá, por decreto, sobre a

denominação e atribuições das unidades de execução da Advocacia-
Geral do Estado, bem como a descrição, denominação e
competências de suas unidades administrativas complementares.

Art. 30 - O Advogado-Geral do Estado, nos seus impedimentos, será
substituído pelo Advogado-Geral Adjunto do Estado mais antigo no
cargo, ressalvada a hipótese de designação pelo Governador do
Estado.

Capítulo 111
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Do Conselho Superior

Art. 40 - O ConSelho Superior da AGE é integrado pelos seguintes
membros:

- o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;
II - os dois Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-

Presidentes;
III - o Consultor Jurídico-Chefe;
IV - o Subadvogado-Geral do Contencioso;
V - um representante dos Advogados Regionais;
VI - um representante dos Procuradores-Chefes das Procuradorias;

e
VII - seis representantes dos Procuradores do Estado.
§ 1° - Os representantes dos Advogados Regionais, dos

Procuradores-Chefes e dos Procuradores do Estado serão eleitos por
seus pares, no mês de fevereiro de cada ano, e terão mandato de um
ano, permitida uma recondução.

§ 20 - Os representantes dos Procuradores do Estado serão eleitos
com seus respectivos suplentes.

Art. 5° - Ao Conselho Superior da AGE compete:
- elaborar e votar o seu regimento interno;
- deliberar sobre matéria de interesse da AGE quando solicitado

seu pronunciamento pelo Advogado-Geral;
III - propor ao Advogado-Geral alterações na estrutura da AGE;
IV - representar ao Advogado-Geral sobre providências reclamadas

pelo interesse público ou pela conveniência de serviço da AGE;
V - indicar candidatos a promoção por antigüidade e organizar, pelo

voto da maioria absoluta, lista tríplice para promoção por
merecimento, na carreira da Advocacia Pública do Estado;

VI - deliberar sobre prorrogação do prazo de validade de concurso
para ingresso na carreira até o limite permitido pela Constituição
Federal;

VII - recusar, motivadamente, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
membros, a indicação para promoção por antigüidade;

VIII - aprovar as listas de antigüidade a serem publicadas
anualmente pelo Advogado-Geral;

IX - decidir recurso contra a lista de antigüidade;
X - homologar o resultado do concurso de remoção realizado pelo

rÃ"
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Advogado-Geral do Estado;

XI - deliberar sobre a forma de rateio dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos aos integrantes da AGE, na forma do
Regulamento;

XII - deliberar ou manifestar-se sobre qualquer matéria ou assunto
que o Advogado-Geral submeter especificamente à sua apreciação;

XIII - autorizar a indicação de Procurador do Estado que esteja
afastado do efetivo exercício das atribuições do cargo para concorrer
a promoção por merecimento; e

XIV - designar comissão de 3 (três) membros, presidida pelo
Corregedor da Advocacia-Geral do Estado, para avaliação especial de
desempenho dos Procuradores que se encontrem em estágio
probatório de 3 (três) anos, para fins de aquisição de estabilidade.

§ 1 0 - O Corregedor da AGE atuará como auxiliar do Conselho, nos
termos desta lei.

§ 20 - O Conselho Superior da AGE reunir-se-á, ordinariamente,
como estabelecido em seu Regimento Interno, e extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Presidente ou por, pelo menos, três
quintos de seus membros.

§ 30 - O Conselho Superior da AGE instalar-se-á com a presença da
maioria absoluta de seus membros.

§ 40 - As decisões do Conselho Superior da AGE serão tomadas sob
a forma de deliberação, por maioria simples, salvo nos casos
expressos em lei.

§ 50 - O Presidente do Conselho Superior da AGE tem o voto
ordinário e o de desempate.

§ 60 - Não se considera remoção a designação de Procurador do
Estado para ter exercício em unidades de execução situadas no
mesmo município em que esteja lotado.

Capítulo IV
Da Corregedoria

Art. 60 - Ao Corregedor incumbe:
- exercer o poder disciplinar em conformidade com orientação do

Advogado-Geral;
II - presidir a comissão a que se refere o disposto no inciso XIV do

art. 5°.
III - dar ciência ao Conselho Superior da AGE dos relatórios de

rÁ
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correição ordinária e extraordinária nos órgãos de execução da
AGE, das autarquias e fundações;

IV - instaurar sindicância e propor ao Advogado-Geral a abertura de
processo administrativo disciplinar, quando for o caso;

V - acompanhar a atuação do Procurador do Estado durante o
estágio probatório, opinando, motivadamente, por sua confirmação ou
desligamento no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes do término do
estágio;

VI - prestar informações para organização de lista de promoção;
VII - promover correição nos órgãos de execução da Advocacia-

Geral do Estado e nas Procuradorias das autarquias estaduais e das
fundações instituídas e mantidas pelo Estado;

VIII - sugerir anotação de elogio na pasta funcional do Procurador do
Estado; e

IX - propor medida de aprimoramento dos serviços.
Capítulo V

Disposições Finais
Art. 70 - As unidades de execução da Advocacia-Geral do Estado

denominadas: Procuradoria do • Patrimônio Imobiliário, Procuradoria do
Trabalho e Previdência Social, Procuradoria Administrativa,
Procuradoria de Obrigações, a Procuradoria de Tributos e Finanças e
a Procuradoria Regional da Fazenda 1 - PRFI passam a denominar-se
Procuradorias.

§ 10 - O Poder Executivo disporá, por decreto, sobre a denominação
complementar e as atribuições das unidades de que trata o "caput".

§ 20 - As Procuradorias Regionais da Fazenda e do Estado passam
a denominar-se Advocacias Regionais do Estado.

Art. 80 - A Procuradoria Regional do Estado no Distrito Federal
passa a denominar-se Advocacia Regional do Estado no Distrito
Federal.

Art. 90 - O Centro de Cálculo, Liquidação e Avaliação passa a
denominar-se Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica.

Art. 10 - Alteram-se, como abaixo, as seguintes denominações nos
cargos de provimento em comissão, mantidas as remunerações:

- o Procurador Regional da Fazenda passa a denominar-se
Advogado Regional - Classe A;

II - o Procurador Regional do Estado passam a denominar-se

rÁl
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Advogado Regional - Classe B;

III - o Subprocurador Regional no Distrito Federal passa a
denominar-se Advogado Regional Adjunto do Estado no Distrito
Federal;

IV - o Subprocurador-Geral da Defesa do Contencioso passa a
denominar-se Subadvogado-Geral do Contencioso.

Art. 11 - Fica transformado 1 (um) cargo de Assistente do Advogado-
Geral do Estado, código 657, em um cargo de provimento em
comissão de Assessor-Chefe da Assessoria do Advogado-Geral do
Estado, código 662, mantida a mesma remuneração do cargo.

Art. 12 - Ficam transformados, no quadro especial de cargos de
provimento em comissão da Administração Direta do Poder Executivo
a que se referem o Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003, e o Anexo 1 do Decreto n°43187, de 10 de fevereiro de 2003, 4
(quatro) cargos de Assessor II, códigos MG-12
PG685/PG686/PG687/PG560, símbolo AD-12, em 4 (quatro) cargos
de Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo AD-12, de
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo.

§ 1° - Os cargos de Diretor da Superintendência de Cálculos e
Assistência Técnica e de Assistente-Técnico Pericial são privativos de
profissionais com graduação universitária e inscritos nos respectivos
Conselhos de classe, para as seguintes áreas: Arquitetura, Ciências
Atuariais, Ciências Matemáticas, Ciências Contábeis, Economia,
Estatística, Engenharia, Física, Química, Agrimensura e Medicina.

§ 20 - Fica incluída no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, e no
Anexo 1 do Decreto n° 43.187, de 2003, a classe de cargos de
Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo AD-12.

§ 3° - Fica incluída, no Grupo de Assessoramento de que trata o
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de
Assistente-Técnico Pericial, código MG-104, símbolo AD-12.

Art. 13 - Ficam criados, no quadro especial constante no Anexo da
Lei Delegada n° 108, de 2003 e no Anexo 1 do Decreto n° 43.187, de
2003:

- 1 (um) cargo de Diretor-Geral, símbolo DR-04;
- 3 (três) cargos de Assistente-Técnico Pericial, código MG-104,

símbolo AD-12;
11 - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
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III - 1 (um) cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
IV - 3(três) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A; e
V - 3 (três) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A.
Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Ficam em vigor as disposições das Leis Complementares n°

30, de 10 de agosto de 1993 e n° 35, de 30 de dezembro de 1994,
naquilo que não conflitarem com esta lei.

Art. 16- Ficam revogados:
- os arts. 90 e 10 da Lei Complementar n° 30, de 10 de agosto de

1993;
II - os arts. 12 a 14 da Lei Complementar n° 35, de 29 de dezembro

de 1994."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 24612004*

Belo Horizonte, 8 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que altera a Lei n° 14.694, de
30 de julho de 2003, que disciplina a avaliação de desempenho
institucional, o Acordo de Resultados, a autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, a aplicação de recursos orçamentários
provenientes de economias com despesas correntes no âmbito do
Poder Executivo e dá outras providências.

A presente proposta modifica o inciso V do art. 2 1 da Lei n°1 4.694,
de 2003, no intuito de se aprimorar a definição de conceitos utilizados
pela lei em questão.

Também foram propostas alterações nos arts. 29 a 34 da citada Lei.
Esta prevê a aplicação apenas de recursos economizados em prêmio
por produtividade e programas de desenvolvimento institucional. A
presente proposta, por sua vez, visa inserir no texto legal a
possibilidade de direcionamento para os mesmos fins de recursos
oriundos de parcela da ampliação real da arrecadação de receitas e
apresentando sua forma de distribuição e critérios para aplicação.
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Pretende, com isso, aumentar os incentivos baseados em
produtividade para os servidores estaduais e, conseqüentemente,
otimizar os processos arrecadatórios do Executivo Estadual.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.744/2004
Altera a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, que disciplina a

avaliação de desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de
recursos orçamentários provenientes de economias com despesas
correntes no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

Ad. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 14.694, de 30
de julho de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 20 - ..............................................

V - interveniente o órgão, entidade ou unidade administrativa
signatário do Acordo de Resultados que seja responsável pelo suporte
necessário ao acordante e ao acordado, para o cumprimento das
metas estabelecidas;

Art. 29 - Os recursos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão, autarquia ou fundação da
Administração Pública estadual poderão ser aplicados, na forma
prevista nesta Lei, no pagamento de prêmio de produtividade e no
desenvolvimento institucional que compreende programas de:

Art. 30 - Os recursos economizados serão apurados a cada
exercício, com base na diferença, contabilizada em valores reais,
entre o disponível para empenho e o orçamento efetivamente
executado pelo órgão, entidade ou unidade administrativa, conforme
disposto no Acordo de Resultados.

§ 1° - Adicionalmente ao disposto no "caput", o desempenho do
órgão, entidade ou unidade administrativa será aferido em função das
metas, da cobertura e da qualidade dos serviços e atividades
realizados no exercício, com a utilização dos indicadores definidos no
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Acordo de Resultados.

§ 20 - A economia com despesas correntes não poderá ser gerada
pela redução das metas, da cobertura ou da qualidade dos serviços e
atividades prestados, conforme disposto no Acordo de Resultados.

§ 4° - As economias decorrentes da ação dos órgãos, entidades e
unidades administrativas previstas no § 30 poderão ser neles
aplicadas na forma e limites estabelecidos em regulamento, bem
como nos seus respectivos Acordos de Resultados.

Art. 31 - A estimativa de recursos de que trata o art. 29 constará da
proposta orçamentária anual, com previsão detalhada para as
aplicações previstas no art. 29, em dotação específica na SEPLAG.

Art. 32 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, os recursos
de que trata o art. 29 poderão ser destinados ao pagamento de prêmio
por produtividade aos servidores em exercício no órgão, entidade ou
unidade administrativa com Acordo de Resultados em vigor, até o
limite equivalente a um terço do montante apurado.

§ 1 0 - Os recursos destinados pelo órgão, entidade ou unidade
administrativa ao pagamento de prêmio por produtividade a que se
refere este artigo, a serem pagos em duas parcelas ou em parcela
única, serão distribuídos entre os servidores da seguinte forma:

- 50% (cinqüenta por cento), proporcionalmente ao valor do
vencimento de cada servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
e de cada detentor de função pública, com base na pontuação obtida
em avaliação individual de desempenho, no âmbito de cada órgão,
entidade ou unidade administrativa;

II - 50% (cinqüenta por cento), no mesmo valor para todos os
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, para cada
detentor de função pública, e para os ocupantes, exclusivamente, de
cargo de provimento em comissão, no âmbito de cada órgão, entidade
ou unidade administrativa.

§ 2° - A unidade administrativa poderá, na forma do regulamento, ser
de hierarquia inferior do acordado no caso de existir rateio
orçamentário e financeiro das despesas e responsabilização por
centro de custo.
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Art. 32A - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação da
arrecadação de receitas da Administração Pública estadual poderão
ser aplicados no pagamento de prêmio por produtividade.

§ 1° - Considera-se ampliação da arrecadação de receitas como, em
termos reais, a receita efetivamente arrecadada no exercício menos:

- a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior;
II - a receita prevista na Lei Orçamentária Anual;
III - a receita prevista nas metas estabelecidas no Acordo de

Resultados.
§ 20 - Para o cálculo de que trata o § 10, considerar-se-á, dentre as

receitas a que se referem os incisos 1, II e III, aquela de maior valor
verificado no período.

§ 3° - A ampliação da arrecadação de receitas de que trata este
artigo compreende receitas oriundas de impostos, taxas, bem como as
receitas diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, cuja aplicação no pagamento de prêmio por
produtividade observará os seguintes limites:

- até 10% (dez por cento) dos recursos oriundos de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, excluídos os impostos e taxas de que trata o inciso II;

II - até 3% (três por cento) dos recursos oriundos de impostos e
taxas.

§ 40 - A forma de distribuição dos recursos de que trata este artigo
entre os órgãos, entidades, unidades administrativas será definida em
regulamento.

§ 5° - As fontes de recursos a serem considerados para o cálculo da
ampliação da arrecadação de receitas de que trata este artigo, bem
como os itens de receita a serem considerados para cálculo do
montante de receitas diretamente arrecadadas de que trata o § 30,
serão definidos em regulamento e nos respectivos Acordos de
Resultados.

§ 60 - Os recursos destinados pelo órgão, entidade ou unidade
administrativa ao pagamento de prêmio de produtividade a que se
refere este artigo, a serem pagos em duas parcelas ou em parcela
única, serão distribuídos entre os servidores na forma de regulamento.

§ 70 - Para a consecução do fim previsto no "caput" deste artigo,

rs
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aplica-se o disposto no inciso VIII do art. 5°, nos § 1° e 20 do art.
30, no art. 31, nos § 20 e 3° do art. 32 e no art. 33.

Art. 33- ....................................

§ 1 0 - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,
computados periodicamente, serão convertidos em pontuação,
conforme previsto em regulamento, para fins de aferição dos valores
individuais do prêmio por produtividade.

§ 20 - O prêmio de produtividade só poderá ser percebido por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e por cada detentor
de função pública, mesmo exercendo cargo de provimento em
comissão ou função gratificada, que obtiver avaliação de desempenho
individual satisfatória, bem como por servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo de provimento em comissão.

§ 30 - O montante disponível para o pagamento de prêmio por
produtividade corresponde à soma dos recursos oriundos das
economias com despesas correntes e da ampliação da arrecadação
de receitas, observado o disposto nesta Lei.

Art. 34 - Compete à câmara temática específica do Colegiado de
Gestão Governamental criado pela Lei Delegada n° 49, de 1° de
janeiro de 2003, integrada por representantes das áreas de
planejamento, gestão e finanças, proceder à apuração das economias
com despesas correntes e ampliação da arrecadação de receitas
obtidas na execução orçamentária e financeira, conforme previsto no
art. 30, e verificar o cumprimento dos requisitos e limites previstos
nesta Lei para a sua aplicação.". (nr)

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 247/2004*

Belo Horizonte, 16 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei n° 1.517, publicado
no Minas Gerais em 08 de abril de 2004, que altera o disposto no art.

rs
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3° da Lei Delegada n°63, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e dá outras
providências.

O ad. 1° da emenda tem como objetivo apenas a adequação da
ementa do projeto, em virtude das emendas ora apresentadas.

O ad. 20 da emenda apresenta alterações no art. 20 do projeto,
promovendo a criação de cargos de provimento em comissão,
necessários à execução de projetos prioritários do Governo, bem
como para dar suporte ao Conselho de Etica Pública e à Assembléia
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O ad 30 da emenda tem como escopo o incremento das funções de
correição administrativa e desenvolvimento e pesquisa da Auditoria
Geral do Estado, imprescindíveis ao Sistema Estadual de Auditoria
Interna, através da transformação da Diretoria Central de
Desenvolvimento e Pesquisa em Superintendência, e da
transformação de cargos e criação de funções gratificadas.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI N°1.517/2004

Art. 1° - A ementa do Projeto de Lei n° 1.517/2004 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Altera o art. 30 da Lei Delegada n° 63 e o art. 10 da Lei Delegada n°
92, ambas de 29 de janeiro de 2003, que dispõem, respectivamente
sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e o Sistema Estadual de Auditoria Interna, reestrutura a
Auditoria Geral do Estado e dá outras providências.".

Art. 20 - O art. 20 e § 1 0 do Projeto de Lei 1.517/2004 passam a ter a
seguinte redação, acrescido do parágrafo 4°:

"Art. 20 - Ficam criados um cargo de Diretor II, código MG-05, quatro
de Diretor de Projeto, código MG-88, um cargo de Assessor-Chefe,
código MG-09, dois cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, 11 de
Assessor II, código MG-12 , 8 de Assessor 1, código AS-01, um cargo
de Coordenador-Geral do SISAP, código MG-100, um cargo de
Coordenador-Geral do SIAD, código MG-101, e um cargo de
Coordenador-Geral do SIGPLAN, código MG-102, que passam a
integrar o Quadro Especial constante no Anexo da Lei Delegada n°
108, de 29 de janeiro de 2003.

§ 10 - A identificação e codificação dos cargos a que se refere o

WN
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'caput', bem como a forma de recrutamento, será estabelecida em
decreto.

§ 4° . um cargo de Assessor-Chefe, um Cargo de Assessor II e um
cargo de Assessor 1 criados no 'caput' serão alocados para dar
suporte ao Conselho de Ética Pública, assim como um Cargo de
Assessor II e um cargo de Assessor 1 serão alocados na Assembléia
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL.".

Art. 30 - Q Projeto de Lei n° 1.51712004 fica acrescido dos seguintes
artigos, renumerando os posteriores:

Art. 30 - O art. 10 da Lei Delegada n° 92, de de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 10- .......................................

III- .................
a) .................................................
lv - ...............

VII - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento.
§ 1° - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo, assim como a denominação, descrição e competências das
unidades de estrutura complementar, inferior ao nível de
'Superintendência' serão alteradas ou estabelecidas em decreto.".

Art. 40 - Ficam transformados, no quadro especial constante do
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- um cargo de Corregedor, código MG-08, em um cargo de Diretor
III, código MG-04, de recrutamento amplo, mantida a mesma
remuneração.

II - três cargos de Corregedor Assistente, código MG-14, em três
cargos de Diretor II, código MG-05, de recrutamento limitado, mantida
a mesma remuneração.

Parágrafo único - A identificação e lotação dos cargos criados neste
artigo serão estabelecidas por Decreto do Governador do Estado.

Art. 50 - Ficam criadas seis Funções Gratificadas de Gerente de
Área, com valor correspondente a 50% da remuneração do cargo de
Diretor 1, destinadas a servidores designados para a função de
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presidente de comissão processante e sindicante na
Superintendência Central de Correição Administrativa.

Parágrafo único - As Funções gratificadas criadas no "capuV'
observarão o disposto nos § 1° a 3° e 5° do art. 10 da Lei Delegada
n° 108, de 2003.

Art. 60 - A unidade administrativa Auditoria, integrante da estrutura
orgânica da autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
passa a denominar-se Auditoria Seccional.

Parágrafo único - O cargo de Auditor-Chefe, do Quadro Especial da
entidade mencionada no "capuf', passa a denominar-se Auditor
Seccional, mantida a mesma codificação e remuneração.

Art. 70 - O inciso III do art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003 fica acrescido de 02 (duas) Funções Gratificadas de
Coordenador de Atividade Central."

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.517/2003. Publicada, fica a
Mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão em ordem do
dia da proposição.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado, agradecendo
convite para a II Conferência Estadual de Direitos Humanos.

Do Sr. Flávio Alencastro, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n°2.814/2004, da Comissão de Saúde.

Do Sr. José Santana de Vasconcellos, Deputado Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.40312004, da Deputada
Ana Maria Resende.

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, relatando as ações
realizadas por ele com vistas à dispensa da Certidão Negativa de
Débito - CND - para o repasse de recursos para entidades de
assistência social. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Fernando de Almeida Martins, Procurador da República em
Minas Gerais, solicitando o envio de documentos relacionados à
investigação realizada pela Comissão Especial da Lista de
Assinantes.

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.816/2004, do Deputado Alencar da Silveira Jr.
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Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.92112004, da
Comissão de Educação.

Da Sra. Denisy Maroco Durão, Presidente da Câmara Municipal de
Bicas, encaminhando expediente de apoio, apresentado pelo
Vereador Vicente de Paula Ferreira dos Santos e outros, em que
reivindicam pronta solução para a situação da Defensoria Pública do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Paulo Antônio Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal de
Lavras, solicitando empenho na equiparação dos salários dos
profissionais da EPAMIG aos da EMBRAPA, uma vez que realizam
trabalho semelhante. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.956/2003, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Sérgio Ricardo Bueno, Ten.-Cel. PM, em atenção ao
Requerimento n° 2.582/2004, do Deputado Weliton Prado, prestando
esclarecimento sobre a transferência da sede da 148 Cia - 17° BPM,
no Município de Uberlândia.

Da Sra. Neide da Silva Martins, Juíza Presidente do II Tribunal do
Júri de Belo Horizonte, encaminhando cópia da ata dos trabalhos
realizados em 7/6/2004, em que consta manifestação do Defensor
Público, bem como cópia do II Boletim da Greve. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Christian Perillier Schneider, Assessor Especial do Ministro
da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento da
Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício n°
726/2004/SGM.

Do Sr. Marcos Chagas Gomes, Coordenador da CGOF do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
encaminhando cópia das planilhas que informam a transferência de
recursos para os Fundos Municipais de Assistência Social destinados
a manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada - 2004
nos meses que menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Rogério Silveira Diniz Abreu, Chefe da Seção de Fiscalização
do Trabalho da DRT do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando
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informações relativas ao requerimento da Comissão do Trabalho
encaminhado por meio do Ofício n° 1.1 O1/2004/SGM.

Do Sr. Glauco David de Oliveira Souza, Presidente da Associação
dos Defensores Públicos de Minas Gerais, solicitando a realização de
reunião do Colégio de Líderes desta Casa para tratar da questão da
Defensoria Pública.

Da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade, Presidente da
Associação Mineira de Municípios, solicitando cópias de notas
taquigráficas e fitas de vídeo dos eventos que menciona.

Da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade, Presidente da
Associação Mineira de Municípios - AMM -, colocando à disposição
desta Casa a Sra. Gisa Gambogi, Superintendente-Geral da AMM, e o
Sr. Tadeu José de Mendonça, Secretário Executivo da AMM, para
tratar de assuntos de interesse recíproco. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. Sylvio Francisco do Nascimento, Presidente da Ordem dos
Músicos do Brasil, informando da impossibilidade de comparecer à
reunião para formação de comissão para organização do fórum de
cultura.

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

Dos Srs. Alejandro Gonzalez, Gerente do Núcleo de Comunicação
do Banco do Brasil em exercício, e Carlos Geovane R. Queiroz,
Gerente de Mercado de Agronegócios do Banco do Brasil, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.863/2004, da Comissão
de Política Agropecuária.

Da Agência Nacional de Aguas - ANA - informando que os encontros
regionais que vão debater a implantação do Comitê da Bacia do Rio
Verde Grande iniciaram-se no dia 14/6/2004. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

TELEGRAMAS
Do Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, agradecendo o

convite para participar da 1 Conferência Estadual de Políticas para
Mulheres.

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador da República, agradecendo o
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convite para participar da reunião em homenagem ao Centro
Universitário Belo Horizonte - UNI-BH e justificando a ausência.

CARTÕES
Do Sr. Mário Heringer, Deputado Federal, informando do

recebimento do Relatório Final da Comissão Especial dos Aeroportos.
(- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Alvimar de Avila, Presidente do Tribunal de Alçada,
informando da impossibilidade de comparecer ao fórum para
apresentação e troca de experiências com relação a ações de
educação para a cidadania, desenvolvidas por instituições públicas.

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, informando da
impossibilidade de comparecer à reunião especial em homenagem ao
Centro Universitário Belo Horizonte - UNI-BH, pelo transcurso do 40°
aniversário de sua fundação.

Do Sr. Sidney Alves Costa, Chefe de Gabinete do Ministro do
Turismo, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.770/2004, da Comissão de Turismo.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 79/2004
Dispõe sobre a realização de referendo para desestatização de

empresa distribuidora de gás canalizado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 17, acrescido ao art. 14 da Constituição do Estado pela

Emenda à Constituição n° 50, de 29 de outubro de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14- .....
§ 17 - A desestatização de empresa de propriedade do Estado

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

Art. 20 - 0 inciso IV do § 40 do art. 14 da Constituição do Estado
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passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14- .....
§ 4° - ...........
IV - a autorização para alteração da estrutura societária das

sociedades de economia mista e empresas públicas, sem perda do
controle acionário por parte do Estado, ressalvada a aquisição de
suas ações por parte de outras entidades sob controle acionário do
poder público.".

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

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2004.
Jô Moraes - Roberto Carvalho - Sidinho do Ferrotaco - Rêmolo

Aloise - George Hilton - Lúcia Pacífico - Maria Tereza Lara - Weliton
Prado - Maria José Haueisen - Ricardo Duarte - Luiz Humberto
Carneiro - Padre João - Laudelino Augusto - Adelmo Carneiro Leão -
Rogério Correia - Antônio Andrade - Chico Simões - Biel Rocha -
Adalclever Lopes - Gustavo Valadares - Marília Campos - Doutor
Ronaldo - Wanderley Ávila - Ermano Batista - Ivair Nogueira - André
Quintão.

Justificação: A Constituição mineira, no art. 10, dispõe que compete
ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão a empresa
estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços de gás
canalizado. Essa empresa é a Companhia de Gás de Minas Gerais -
GASMIG -, constituída em julho de 1986, a quem, nos termos da Lei
n°11.021, de 11/1/93, delegou-se o serviço.

A Lei n° 12.279, de 29/7/96, no entanto, autoriza tanto a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - quanto a empresa Minas
Gerais Participações - MGI - a promoverem a alienação da totalidade
das ações da GASMIG que possuem. Essa mesma lei autoriza,
também, a subscrição, por parte da PETROBRAS, de 25% do capital
da GASMIG. Essa norma, por ser anterior à Emenda à Constituição n°
50, de 2001, não está de acordo com as novas exigências para o
tratamento da matéria, razão pela qual nos parece ser necessária a
edição de nova regulamentação, conforme propomos.

Dada a relevância do tema e levando em conta o que já se deliberou
nesta Casa, quando da aprovação da Proposta de Emenda à

kWC
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Constituição n° 50, de 2001, consideramos ser necessária a
confirmação, por referendo, das ações que possam levar à perda do
controle acionário da empresa por parte do Estado.

Assim sendo, contamos com o apoio dos ilustres parlamentares à
proposta que ora apresentamos.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.745/2004
Declara de utilidade pública o Hospital Cassiano Campolina, com

sede no Município de Entre-Rios de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Hospital Cassiano

Campolina, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Doutor Viana
Justificação: O Hospital Cassiano Campolina, fundado em

29/8/1904, é pessoa jurídica civil de direito privado, beneficente,
filantrópica, caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos, que
atua especialmente no atendimento aos doentes reconhecidamente
pobres.

Nos cem anos de sua existência, o Hospital tem realizado perante a
comunidade, um dignificante trabalho social, merece, portanto, o título
declaratório de utilidade pública que se pretende lhe seja outorgado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.746/2004
Institui o Grupo Gestor do Trecho Rodoviário e dispõe sobre a

participação popular no controle e na fiscalização da cobrança de
pedágio comunitário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A cobrança de pedágio nas rodovias sob jurisdição estadual

fica condicionada à criação do Grupo Gestor do Trecho Rodoviário,
que deverá, previamente, aprovar a medida.

§ 1° - Para fins de criação do Grupo Gestor, decreto definirá o trecho
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rodoviário sobre o qual poderá incidir a cobrança de pedágio.

§ 2° - O Grupo Gestor terá a seguinte composição:
- um representante do DER-MG;

II - um representante da Prefeitura Municipal de cada município por
onde passe o trecho rodoviário;

III - um representante da Câmara Municipal de cada município por
onde passe o trecho rodoviário;

IV - cinco representantes dos usuários de cada município por onde
passe o trecho rodoviário.

Art. 20 - Compete ao Grupo Gestor do Trecho Rodoviário:
- aprovar a cobrança do pedágio comunitário;

II - definir programa de aplicação dos recursos obtidos com o
pedágio, apontando prioridades para manutenção e investimento na
rodovia;

III - opinar sobre o preço inicial do pedágio comunitário e seu
reajuste;

IV - obter, por meio de doação da comunidade e dos Poderes locais,
recursos para construção, recuperação e manutenção de trechos
rodoviários situados na área de sua atuação.

Art. 30 - Na hipótese do inciso IV do artigo anterior, os recursos
doados serão repassados por meio de convênio ao Poder Executivo,
ao qual compete realizar a obra.

§ 1° - O doador também deverá assinar o convênio firmado entre o
Poder Executivo e o Grupo Gestor.

§ 20 - Poderá o Poder Executivo autorizar a divulgação do nome do
doador, nos termos do regulamento da lei.

§ 31 - Será obrigatória a realização de procedimento licitatório
sempre que haja mais de um interessado em fazer a doação e se
constate que a divulgação do nome do doador poderá lhe trazer,
direta ou indiretamente, proveito econômico.

Art. 40 - A cobrança do pedágio ainda deverá observar as seguintes
condições:

- o preço e o reajuste do pedágio comunitário serão definidos pelo
Poder Executivo, ouvido o Grupo Gestor do Trecho Rodoviário;

II - o pagamento do pedágio fica limitado a um único por dia, por
usuário;

111 - o preço do pedágio comunitário será diferenciado de acordo com



1183

as seguintes categorias de veículos:
a) Categoria 1: veículos de passeio e utilitários com dois eixos;
b) Categoria 2: veículos comerciais com dois eixos;
c) Categoria 3: veículos comerciais com três eixos;
d) Categoria 4: veículos comerciais com quatro eixos;
e) Categoria 5: veículos comerciais com cinco eixos;
1) Categoria 6: veículos comerciais com seis eixos;
g) Categoria 7: veículos de passeio com reboque com três eixos.
h) Categoria 8: veículos de passeio com reboque com quatro eixos.
Parágrafo único - O valor do pedágio destina-se, exclusivamente, ao

ressarcimento de custos com a manutenção, a conservação e a
restauração dos trechos rodoviários.

Art. 50 - Não se cobrará o pedágio comunitário nas rodovias
exploradas mediante concessão ou que integrem o Programa de
Parcerias Público-Privadas - PPP.

Parágrafo único - Ficam liberados do pagamento do pedágio os
seguintes veículos:

- ambulância;
II - carro do Corpo de Bombeiros;
III - veículo policial;
IV - motocicletas e ciclomotores.
Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da sua publicação.
Ad. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e

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

PROJETO DE LEI N° 1.74712004
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo,

com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita

Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2004.
Paulo Cesar
Justificação: O Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo tem por

finalidade a evangelização da criança, do adolescente e do adulto e a
prática da caridade material e moral como dever social e princípio da
moral cristã, como exercício pleno da solidariedade e respeito ao
próximo. Fundado no dia 20/1/51, na cidade de Patos de Minas, é
uma entidade civil, sem fins lucrativos e presta relevantes serviços à
comunidade desse município, atendendo aos menos favorecidos.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.74812004
Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Detetives e

Agentes de Segurança Brasileiros, com sede no Município de
Contagem.

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

dos Detetives e Agentes de Segurança Brasileiros, com sede no
Município de Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2004.
Antônio Genaro
Justificação: A Associação Nacional dos Detetives e Agentes de

Segurança Brasileiros é uma sociedade civil sem fins lucrativos que
tem por finalidade o estudo, a coordenação e a proteção dos
interesses da classe, visando especialmente à união e à solidariedade
social de seus membros, sempre subordinada aos interesses
nacionais.

Considerando a importância da assistência prestada, por encontrar-
se legalmente amparada e por estarem obedecidas as exigências
contidas na Lei n° 12.972, de 27)7/98, justa e oportuna se faz a
outorga do título declaratório de utilidade pública à entidade em

rs
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questão, motivo pelo qual conto com o apoio dos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.749/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Vazante, com

sede no Município de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Vazante, com sede no Município de Vazante.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2004.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Central de Vazante encontra-se em pleno

e regular funcionamento desde sua fundação, ocorrida em 4/8/2001,
no Município de Vazante.

Tem por finalidade a prática da caridade cristã, em seus múltiplos
aspectos de ajuda ao próximo, buscando não apenas aliviar-lhe o
sofrimento e mitigar a miséria, mas também descobrir as situações
que a geram.

E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que, no
desenvolvimento de suas atividades, de caráter gratuito, não faz
distinção alguma quanto à raça, condição social, credo e convicção
política das pessoas assistidas, conforme disposto em seu estatuto.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.75012004
Declara de utilidade pública a União dos Escoteiros do Brasil -

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

rÀ
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União dos

Escoteiros do Brasil - Região de Minas Gerais, com sede no Município
de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A União dos Escoteiros do Brasil - Região de Minas

Gerais, com sede no Município de Juiz de Fora, legítima
representante da União dos Escoteiros do Brasil no âmbito regional, é
associação de direito privado sem fins lucrativos, de caráter
eminentemente educacional, cultural, beneficente e filantrópico.

No cumprimento do propósito do movimento escoteiro, a União dos
Escoteiros do Brasil - Região de Minas Gerais contribui para que os
jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente o
desenvolvimento do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelectuais sociais, afetivas e espirituais,
como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas
comunidades.

Trata-se, pois, de legítima prestação de serviço à sociedade, que
complementa a formação que cada criança ou jovem recebe de sua
família, de sua escola e de seu credo religioso, o que atende aos
princípios do escotismo, definidos na sua Promessa Escoteira.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos dispostos
em lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.751/2004
Institui a exigência de certidão negativa de débito socioambiental

nos processos que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas localizadas no Estado de Minas Gerais,

quando na época de renovação de Licença de Operação - LO -, ficam
obrigadas a apresentar os seguintes documentos:

- atestado de "nada consta", emitido pelo Conselho de Política
Ambiental - COPAM -, quanto às multas ambientais não quitadas,

rÁ
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inclusive aquelas que foram encaminhadas para a dívida ativa do
Estado de Minas Gerais;

II - atestado de "nada consta", quanto a ter sido condenado por
processo por poluição ou degradação ambiental, emitido pela
Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais;

III - atestado de "nada consta", emitido pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -' quanto à resolução das questões
atinentes ao deslocamento das pessoas atingidas pelos
empreendimentos, em especial a desapropriação e o reassentamento.

Parágrafo único - Quando a empresa solicitante de renovação de
Licença de Operação - LO -' tiver multas ambientais em processo de
recurso, a COPAM emitirá certificado informando o número de multas
e seus respectivos valores, especificando "empresa com multas
ambientais em processo de recurso".

Art. 2° - As empresas que não atenderem ao disposto no art. 1°
desta lei não terão suas LOs renovadas, até terem quitado os débitos
existentes e cumprido as exigências ambientais previstas e acordadas
em EIA-RIMA, TACs e outras constantes no processo de
licenciamento ambiental anterior.

§ 1° - As empresas com multas ambientais em processo de recurso
poderão ter suas LOs renovadas, mas ficam obrigadas a:

- informar o resultado do processo de recurso aos órgãos
ambientais envolvidos no processo de licenciamento;

II - quitar as multas cujos recursos foram indeferidos.
§ 2° - As empresas que não quitarem as multas cujos recursos

tenham sido indeferidos terão suas LOs suspensas até a
regularização do débito.

Art. 3° - Quando a empresa solicitante de renovação de LO não tiver
atendido às exigências socioambientais presentes no processo de
licenciamento anterior ou determinadas em EIA-RIMA, só terão suas
Licenças renovadas após a assinatura de um Termo de Ajuste de
Conduta - TAC -' onde a empresa se comprometerá a cumprir o
determinado no TAC, no prazo estabelecido pelo Ministério Público
Estadual.

Art. 40 - As empresas que apresentam débito socioambiental ficam
proibidas de:

- ter acesso à crédito ou financiamento público estadual;
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II - obter permissão de uso ou concessão do poder público

estadual;
III - participar de processos de licitação pública de qualquer

natureza.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se débito

socioambiental:
- as multas ambientais não quitadas em qualquer esfera do poder

público;
II - o não-cumprimento do determinado em Termos de Ajuste de

Conduta - TACs -, firmados junto ao Ministério Público Estadual ou ao
Ministério Público Federal;

III - o não-cumprimento das determinações especificadas nos
processos de licenciamento ambiental ou presentes em EIA-RIMAs;

IV - a não-resolução das questões atinentes ao deslocamento das
pessoas atingidas pelos empreendimentos, em especial a
desapropriação e o reassentamento.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2004.
Padre João
Justificação: Este projeto de lei pretende dotar o poder público de

mecanismos legais capazes de evitar que empresas que não
cumpram a legislação ambiental, bem como as questões sociais, em
especial as relativas ao deslocamento das pessoas atingidas pelos
empreendimentos, obtenham qualquer incentivo à continuação de
suas atividades ou quaisquer benefícios concedidos pelo Estado.

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação ao presente
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.752/2004
Declara de utilidade pública o Grupo de Teatro Boca de Cena de

Muzambinho, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 - Fica declarada de utilidade pública o Grupo de Teatro Boca

de Cena de Muzambinho, com sede nesse município.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Grupo de Teatro Boca de Cena de Muzambinho, com

sede nesse município, foi fundado em 26/6/2000 e é entidade civil
sem fins lucrativos, tendo por objetivo divulgar a cultura através do
teatro, promover a integração da comunidade muzambinhense,
promover e propagar eventos teatrais no município e fora dele,
orientar e promover o surgimento de novos membros, sobretudo entre
os jovens.

Verifica-se de pronto o alcance social da entidade, quer promovendo
a cultura, quer promovendo o entretenimento, quer descobrindo
valores encobertos.

A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°
12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares à aprovação deste
projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.014/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a PMMG
pelos 229 anos de sua criação. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 3.015/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserida
nos anais da Casa manifestação de apaluso à Cooperativa Regional
dos Cafeicultores em Guaxupé pela expansão de seus investimentos
no Estado. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.016/2004, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Santo
Antônio do Amparo pelo 650 aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.017/2004, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
inserida nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Sr. Paulo
César Gonçalves de Almeida pela posse no cargo de Presidente das
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Instituições Públicas de Ensino Superior Mineiras. (- A Comissão
de Educação.)

N° 3.01812004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à redução do
reajuste da tarifa de energia elétrica e à devolução dos valores pagos
indevidamente pelos consumidores.

N° 3.01912004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - com vistas a que, seguindo-se orientação do TCU,
sejam refeitos os cálculos de reposicionamento tarifário da CEMIG. (-
A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 3.02012004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que se faça
esforço para a celebração de convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário para implementação do Programa de
Agroindustrialização da Agricultura Familiar. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 3.021/2004, da Comissão do Meio Ambiente, pleiteando seja
solicitado ao Presidente da CODEMIO informação sobre o processo
de licitação para exploração das Aguas Minerais das Estâncias
Hidrominerais do Circuito das Aguas. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.022/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
sejam solicitadas informações sobre o convênio celebrado entre a
INFRAERQ, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Governo do
Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.023/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que promova
as mudanças necessárias para o funcionamento, em estabelecimento
único, da Divisão de Polícia Especializada da Mulher, do Idoso e do
Portador de Deficiência - DIPEMI. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Comissão de Direitos Humanos.
Anexe-se ao Requerimento n° 301/2004 nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 3.024/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com vistas a
que passe a funcionar em um único local a Divisão de Polícia
Especializada da Mulher, do Idoso e do Portador de Deficiência -

WWN
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DIPEMI. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pela Comissão de Direitos Humanos. Anexe-se ao Requerimento n°
3.01112004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.02512004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Secretaria de Meio Ambiente
pelo início da operação do Sistema Integrado de Informação
Ambiental - SIAM. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Doutor Ronaldo. Anexe-se ao
Requerimento n° 3.005/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do
Regimento Interno.)
N° 3.026/2004, do Deputado Chico Simões, pleiteando seja

solicitada ao Presidente do BDMG cópia do contrato n° 2004/1112,
celebrado entre esse Banco e a Associação Brasileira de Instituições
Financeiras de Desenvolvimento - ABDE.

N° 3.027/2004, do Deputado Chico Simões, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do BDMG cópia do contrato n° 1164/2004,
celebrado entre esse Banco e a M+W Zander Facility Engíneering
GmbH.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja realizado fórum
técnico para discutir o papel da Polícia Civil. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Elmiro Nascimento (2) e Dalmo Ribeiro Silva.
Questão de ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, verificando que não
há quórum para a continuação dos trabalhos, solicito o encerramento
da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 18, às 15 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 30 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 20 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 16/6/2004
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Presidência dos Deputados Mauri Torres e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.127/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n°1, com as Emendas nos  as - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 292/2003; aprovação com as Emendas n o

s 1 e 2 -
Discussão, em 1° turno,do Projeto de Lei n° 43912003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei
n° 1 .068/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.353/2004; discurso do Deputado
Rogério Correia; 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 - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Daimo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h114min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental Declaro
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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 8 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)
28 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua 28 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 18 Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião os Projetos de Lei nos 359, 501, 1.084 e 1.18812003 e 1.397 e
1.398/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.127/2003, da Deputada
Manha Campos, que estabelece critérios para oferta e aceitação de
presentes por autoridades públicas e agentes políticos e dá outras
providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação
do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1,
com as Emendas n os 1 a 5, que apresenta. Em votação, o Substitutivo
n° 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n

os 1 a 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei n° 1.12712003 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 1 a S. A Comissão de
Administração Pública.
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Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 292/2003, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza reversão de imóvel que
descreve ao Município de Nova União e dá outras providências. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nos 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 292/2003 com as
Emendas nos 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 turno, do Projeto de Lei n°439/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de Indianópolis. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 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. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 439/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.068/2003, do
Deputado Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
os imóveis que especifica ao Município de ltuiutaba. A Comissão de
Justiça concluipela 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. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 1.068/2003 na forma do
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Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.353/2004, do Governador do Estado,
que transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Governo, a que se reterem o art. 20 e o Anexo X do Decreto n°
43.187, de 10/2/2003. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitei a discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.35312004, do
Governador do Estado, que propõe transformar cargos de provimento
em comissão da Secretaria de Governo. E anuncia a transformação
de dez cargos de provimento em comissão de Assistente Auxiliar em
três cargos de provimento em comissão de Assessor II. O projeto,
segundo o Governo, não traria aumento aos cofres públicos porque
reduziria dez cargos de menores salários para três de salários
maiores. Essa é a justificativa do Governador, afirmando que
necessita, na Secretaria de Governo, de cargos com salários maiores,
o que fará sem aumentar gasto para o erário. Mas não é bem isso o
que ocorre, pois o Governo não diz que os dez cargos estão vagos e
que os transformará em três que serão preenchidos. E evidente que,
como é estilo do Governo Aécio, anuncia uma coisa e faz outra. E, ao
invés de assumir o fato de que há dez cargos que se encontram vagos
e que serão trocados por três a serem preenchidos, o que acarretará
um custo "x", pretere anunciar dessa forma. Não é coisa de monta, e
nós certamente aprovaríamos a criação de três cargos, já que a
Secretaria de Governo deles precisa. Mas não é necessário maquiar o
projeto como se nós, Deputados, não tivéssemos discemimento. Aliás,
esse problema de maquiar suas ações é a marca central do Governo
Aécio Neves, e esse projeto mostra bem essa maquiagem. O Governo
remete um projeto de lei, faz um 'marketing" afirmando estar
reduzindo custos, pois está transformando dez cargos em três. Caso
somemos os dez salários, diz que dará no mesmo. E nós nos
perguntamos qual o valor de cada um dos dez cargos que serão



1196
transformados em três e qual o valor de cada um dos últimos. Não
sei se o Governador pensou que não sabíamos fazer uma conta de
aritmética. Mas, mesmo fazendo as contas, diz o Governo que fica
tudo igual, não há economia, mas não há gasto. Perguntamos:
estavam os dez cargos preenchidos? E a resposta é não. E os três,
serão preenchidos? Serão porque o Governo necessita fazê-lo. Tudo
bem, pois mande um projeto dizendo que precisa de três cargos, e
não maquiando-o dessa forma. Repito, é marca do Governo a
maquiagem que aliás levou os policiais civis e militares a entrarem em
greve, após ele anunciar que a segurança pública ia muito bem no
Estado. Votaremos favoravelmente ao projeto porque o Secretário de
Governo, Deputado Danilo de Castro, merece todo o nosso respeito e
a nossa confiança, e, se necessita da criação de três cargos,
evidentemente não deixaremos de aprovar sua solicitação, a fim de
que desenvolva seu trabalho da melhor forma.

Membros da Oposição, em especial o ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, recentemente criticaram o Governo Lula, dizendo
que ele estava criando cargos em comissão e abrindo concursos
públicos para preenchimento de cargos no funcionalismo.

Não é segredo para ninguém: a máquina estatal do Governo
Fernando Henrique Cardoso foi completamente sucateada. Se
pudesse, ele venderia o Estado para alguma empresa de terceirização
e, por meio dela, comandaria o Estado. Assim, foi destruindo
Ministérios, Secretarias, programas especiais criados para o
atendimento ao público, etc. Deputado Chico Simões, a visão era a de
um Estado mínimo, de um Estado que não é necessário; necessário
era o mercado. Então, quanto menos Estado, melhor para o mercado.
O povo é apenas um detalhe. O povo que se dane, especialmente o
pobre, que precisa do serviço público. Se não tiver acesso ao que o
mercado oferece, problema dele. Então, ficam os excluídos de um
lado, e os que podem, do outro. Isso foi o resultado do processo
neoliberal de anos, no Brasil, construído pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso. Por isso, ele travou um debate ideológico contra o
Presidente Lula, exatamente para questionar-lhe por que estava
aumentando cargos em comissão e abrindo 40 mil cargos para serem
preenchidos por concurso público. Nós, do PT, até achamos que 40
mil cargos para o serviço público, depois que o serviço público foi

Miu



1197
sucateado, é pouco. Mas não estamos em condições de aumentar
o poderio do Estado na dimensão que gostaríamos. E claro que o
Estado, a União, têm as suas dificuldades, não podem simplesmente
remontar, de uma só vez, tudo o que foi destruído na idéia do Estado
mínimo do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Mas é
evidente que vimos com bons olhos o anúncio do Presidente Lula de
criação de 40 mil cargos para o Estado, embora o próprio Governo
reconheça que ainda é pouco e deixa uma defasagem técnica para
que o Estado se movimente. Apesar da abertura do concurso público,
ainda há defasagem na Polícia Federal, assim como nas
universidades, nos órgãos de saúde, nos órgãos ambientais, enfim,
em todos os locais que precisam de uma ação do Estado.

Queria fazer essa demarcação ideológica com o Governo Fernando
Henrique até para justificar que não achamos que o projeto do
Governador Aécio Neves, nesse caso, esteja incorreto, porque ele
precisa fortalecer as suas Secretarias. Votaremos a favor do projeto.

Aliás, recentemente, o Governo Aécio Neves abriu concurso público
na área de segurança para 4 mil Agentes Penitenciários. Claro que é
uma medida que aplaudimos e apoiamos. Não supre a necessidade
do Estado, mas é um passo à frente. O que não concordamos é que o
Governo faça uma maqúiagem nisso - mandar o projeto como se criar
cargo fosse um pecado original, um pecado do neoliberalismo.

Fortalecer o Estado passa a ser um pecado. Aí ele faz a maquiagem
e diz que está diminuindo dez para criar três. Só que os dez não
estavam preenchidos. Então, a maquiagem não precisa ser feita.
Pensa-se no pecado original neoliberal: fortalecer o Estado é sempre
um pecado. Se há que se fortalecer o Estado, há que se maquiar,
para dizer que não se está tentando esse fortalecimento.

A posição da bancada é favorável. Evidentemente, não impediremos
o funcionamento da máquina do Estado, que queremos que seja mais
eficiente, ao contrário do neoliberal FHC, que, durante todo o seu
Governo, sucateou, em vez de fortalecer, o Estado, e agora vem a
público, num embate ideológico com o Presidente Lula, alegar que o
Presidente está gastando demais com o Estado, que está com muitos
Ministérios. Esses Ministérios trabalham na área social, atendem ao
nosso povo, sem nenhum gasto excessivo. Comparado a países
capitalistas mais desenvolvidos, o Estado brasileiro tem um
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funcionalismo público muito mais enxuto, mesmo frente aos
países que proclamam o neoliberalismo. Se fizermos uma
comparação de funcionários "per capita", constataremos que há mais
funcionários na Inglaterra do que no Brasil, sendo que aquele é um
país neoliberal. O problema provocado pelo projeto neoliberal de FHC
e também pela falta de condição é que o Estado tem de recuperar-se
de tantos anos de sucateamento. Mas é preciso fazer essa discussão.

No mesmo tom, é necessário entrar na discussão da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Gostaria que o Deputado Antônio Carlos
Andrada estivesse aqui hoje, porque qualquer coisa que propomos ele
fala que é demagogia. Quando algum Deputado apresenta emenda
para a realização de alguma obra, ele alega que é demagogia. Não
entendo a lógica. Não sei se os Deputados estão proibidos de
apresentar emendas. Apresenta-se uma emenda para que o Estado
cuide de determinados aspectos, e ele afirma que é demagogia. Então
há um bando de Deputados demagogos aqui, porque vários
apresentaram emendas solicitando obras em seus municípios. Não sei
se o Deputado Antônio Carlos Andrada nunca apresentou alguma
emenda. Não sei se é de seu feitio jamais apontar obras. Apontei
uma, a duplicação da Av. Antônio Carlos, e ele disse que é
demagogia. O Governador esteve com o Presidente Lula e solicitou a
duplicação da Antônio Carlos, que incluiu no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, mas não colocou na LDO. Se não colocar
na LDO, o Estado não pode fazer sua contrapartida orçamentária.
Portanto, como o Governo já havia previsto a obra de duplicação da
Antônio Carlos no PPAG, ela teria, necessariamente, de estar na
LDO, se for da vontade do Governador realizá-la. Como penso que é,
porque esteve com o Presidente Lula solicitando verbas para a
duplicação da Antônio Carlos e declarando no jornal que daria sua
contrapartida, assim como o Prefeito Femando Pimentel, que já a
incluiu no orçamento, é necessária sua previsão na LDO. Como o
Governo não colocou, penso que houve um esquecimento. Não é
demagogia o Governador Aécio Neves ter ido ao Presidente Lula.
Realmente, não entendi por que o Deputado Antônio Carlos Andrada
disse que essa emenda é eleitoreira. Não sei se os Deputados fizeram
emendas para seus municípios e se as consideram também
eleitoreiras.
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Vou entrar nesse outro assunto porque é preciso cobrar do

Governo, que enviou os planos de carreira e prometeu o envio de
tabelas. Mas na LDO não há nem um centavo para a implementação
das tabelas salariais do funcionalismo. Essa é outra emenda que
apresentei, no eixo de fortalecimento do Estado, na discussão do
Projeto n° 1.35312004.

Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini, a quem solicito seja
razoável no tempo. E um prazer ouvi-lo, para que façamos um debate
democrático.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Em outra oportunidade,
discutiremos os cargos de recrutamento amplo que foram criados pelo
Governo Federal e também a duplicação da Av. Antônio Carlos.
Agora, quero apenas fazer correções nas afirmativas do Deputado
Rogério Correia, informando o que de fato aconteceu.

V. Exa. votará favoravelmente porque, talvez, inconscientemente,
tenha entendido bem o que o Governador mandou para esta Casa.
Objetivamente, o que está sendo proposto é a transformação de
cargos de recrutamento amplo em cargos de recrutamento limitado, o
que depõe a favor do fortalecimento do Estado e do servidor público.
Sabemos que cargos de recrutamento amplo são discricionários, ao
passo que o cargo que está sendo criado será preenchido por
concurso público e atenderá a determinadas exigências legais.

Nesse primeiro momento, não precisamos falar necessariamente em
economia, como V. Exa. muito bem disse. O Estado precisa funcionar
com o binômio técnica-e-política. A política funciona bem quando o
técnico é competente, preparado e desempenha bem suas funções.

O Governo está extinguindo os cargos, mesmo que não estejam
preenchidos. Decidiu enxugar o que podia da máquina administrativa,
sem prejudicar a administração. Nesse caso, não contratou os dez,
mas contratou uma avaliação e percebeu que os três cargos de
recrutamento limitado, com qualificação de nível superior e outras
exigências, contribuirão para o melhor desempenho do Estado.

Antes, mesmo que os dez cargos não estivessem ocupados "hoje",
poderiam ser ocupados "amanhã". Mas agora não. Com  sua extinção,
não poderão mais ser ocupados. E realmente uma medida
moralizadora, saneadora e fortalecedora do Estado, porque agora cria
três cargos com qualificação de nível superior e outras exigências, a
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serem preenchidos por concurso público.

O Governo não quis mascarar coisa nenhuma. Está dito no
documento: "A medida visa melhorar, adequar os quadros da parte do
Governo, extinguindo cargos vagos que não exigem maior
qualificação de seus detentores e transformando-os em cargos que
têm como exigência o nível superior, melhor qualificação de seus
futuros ocupantes, ressaltando que os dois serão de recrutamento
limitado, o que visa valorizar o servidor da administração pública.".
Isso é um grande avanço.

Parabenizo o Governador Aécio Neves por mais essa medida que
visa ao fortalecimento do serviço público e de seus funcionários.

O Deputado Rogério Correia* - Certamente, o Deputado Miguel
Martini, que tem presença importante em Belo Horizonte, não ficaria
contra a duplicação da Av. Antônio Carlos.

O Governo está criando três cargos para serem preenchidos, em
lugar de dez que não são preenchidos. Os três cargos serão de
Assessor 2, todos cargos em comissão. O Governo anuncia que dois
serão preenchidos por concurso público e um não. E preciso conferir
no anexo. Um valor desse é praticamente 1/3 do que será
aproveitado.

Não há divergência sobre isso, mas deve ficar claro que o Governo
está criando mais despesa para o Estado, pois está preenchendo três
cargos que não estavam sendo e não seriam preenchidos.

O próprio Governador, há alguns meses, disse que estaria disposto
a abrir mão de um conjunto de cargos. Foi mais uma maquiagem, das
várias que Aécio Neves gosta de fazer. O Deputado Antônio Carlos
Andrada certamente chamaria isso de demagogia, não digo isso pelo
respeito que tenho pelo Governador. Mas ele disse, naquela ocasião,
que vários cargos estariam extintos. E enviou um projeto de lei
suprimindo diversos cargos, nenhum deles preenchido no Governo
Itamar Franco. E anunciou diversas vezes na televisão que havia
acabado com tantos cargos - no papel, porque já não existiam. A
maquiagem é a mesma agora. Diz que dez cargos serão extintos,
criando-se outros três a serem preenchidos. E o valor do salário
destes é um pouco maior que o dos dez juntos, mesmo porque estes
não estavam preenchidos e aqueles serão.

0 Governador tem de assumir que precisa de uma máquina para
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governar o Estado, daí a razão da minha crítica. Parece um
pecado capital fortalecer o Estado. O Governador fica como quem não
dorme à noite: meu Deus, estou fortalecendo o Estado! Será que o
Serra vai gostar? Será que Fernando Henrique vai me aplaudir? O
que dirão os neoliberais da Inglaterra e do Governo Bush? Outro dia o
Bush pai fez muitos elogios ao Governador, talvez seja a semelhança
entre o neoliberalismo de um e de outro. E ele ficou orgulhoso por
receber elogios do Bush pai, aquele das guerras, que tanto mal fez ao
mundo. O Governador ficou inchado por receber elogios do Bush pai -
querendo que fosse o Presidente da República do Brasil -, só faltam
os do Bush filho. Mas virá à tona para o povo brasileiro quem são os
apoiadores de Aécio Neves no exterior. O principal é o Bush pai, de
péssimas lembranças para o povo pobre de todo o mundo.

O Governador, Deputado Padre João, tem essa preocupação. Acho
que não dorme à noite pensando: "meu Deus, preciso fortalecer o
Estado com três cargos. Isso vai contra a bíblia neoliberal e me
chateia. Eu deveria enfraquecer o Estado, privatizar alguma coisa".
Mas os tempos atuais não mais permitem as privatizações, que foram
modernas no Governo Fernando Henrique Cardoso, de que Aécio fez
parte.

Não poderia deixar dè fazer essas observações, esclarecendo que
votaremos a favor porque o Governo precisa fortalecer a máquina
estatal, como faz o Presidente Lula ao deixar claro que precisa de 40
mil cargos de ingresso por concurso público. Isso é bom porque
fortalecerá a área de fiscalização e beneficiará a Policia Federal em
suas investigações até mesmo do próprio Governo. Será bom também
para a reforma agrária, já que o INCRA foi completamente desativado
no Governo Fernando Henrique. E assim é com todos os órgãos do
Governo Federal; precisamos criar mais cargos públicos.

Este ano o Presidente Lula concedeu reajuste superior ao índice
inflacionário ao funcionalismo. Podem dizer que foi pequeno, e
realmente é. Foram tantos anos sem reajuste que um aumento acima
da inflação, em determinado ano, não supre as necessidades do
funcionário público. Mas as Deputadas e os Deputados hão de convir
que está sendo dada uma sinalização para outro tipo de Estado, que
não está sendo dada em Minas.

A greve da Polícia Militar e da Polícia Civil teve um pouco disso. Não
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vou fazer um balanço - o Deputado Sargento Rodrigues talvez o
faça porque acompanhou todo o processo -, mas é evidente que o
Governo fantasiou bastante. Disse tantas vezes que havia melhorado
a educação e a saúde, que a segurança pública ia muito bem e que
nunca havia recebido tanto investimento em Minas Gerais. Tanto
falou, tanta propaganda fez e tanto informe publicitário divulgou sobre
essa questão, que os servidores foram levados a pensar que de fato o
Estado estava muito bem e que faltava só o salário.

Os servidores da área de segurança viram que o problema dos
uniformes, da sua segurança pessoal, de coletes e de armamentos
não melhorou, como foi expresso pelo Governador em suas
campanhas publicitárias. Eles começaram, então, a questionar os
compromissos de melhoria na área de segurança pública. Houve a
greve, quando o Governador necessitou da ajuda do Governo Federal.
O Presidente Lula não agiu como o Presidente Fernando Henrique
Cardoso no Governo Azeredo. Ele e o Governador Aécio Neves não
vacilaram. Imediatamente o Presidente Lula providenciou a vinda do
Exército para o Estado. No meu entender, os policiais militares têm
direito de fazer greve, desde que ela seja um movimento pacífico,
como foi. Ou seja, dentro dos quartéis e sem sair armados para as
ruas. Entendo que eles fizeram a greve no âmbito da legalidade,
embora assim não entendesse o Juiz, que não era do ramo. Eles não
se excederam nas suas reivindicações. O Presidente Lula devia,
evidentemente, garantir a segurança pública, em especial na Capital,
e assim o fez rapidamente. Ele não protelou como o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que, como o ex-Governador Eduardo
Azeredo, vacilou. O ex-Governador Eduardo Azeredo deu aumento só
para os Oficiais e não para os praças. Agora, felizmente, não houve
um final trágico para a cidade. Graças à pronta decisão do Presidente
Lula, houve condições de segurança pública para a Capital, havia
ficado à deriva porque o Governo do Estado não conseguiu diálogo
suficiente com os policiais militares que impedisse a greve.

E evidente que o Presidente da República não poderia faltar com
Belo Horizonte, mesmo sendo o Governador Aécio Neves de um
partido da oposição. Ao contrário do que fazia o Presidente Fernando
Henrique Cardoso com o Governador Itamar Franco, o Presidente
Lula não leva o problema para a questão pessoal, transformando-o
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em briga política. O presidente agiu dessa forma para não causar
prejuízos aos mineiros e ao povo belo-horizontino.

Aliás, Deputado Zé Maia, nas verbas de segurança pública, a
grande maioria dos investimentos vem do Governo Federal, se não for
a totalidade. O Deputado Chico Simões tem dados sobre isso. Na
verdade, os dados não aparecem na imprensa, que está mais
preocupada com outros assuntos. Os problemas de Minas Gerais
interessam pouco a, pelo menos, uma parte da imprensa mineira.
Deputado Zé Mala, se V. Exa. consultar o "Minas Gerais" - tenho o
jornal guardado no meu gabinete - publicado na época da greve, verá
um balanço dos gastos do Governo. Ele demonstra que o Governo
gasta com as dívidas com a União mais o pagamento de pessoal
98,5%, sobrando-lhe apenas 1,5% para custeio. Não revelou o que é
gasto de custeio com propaganda, mas imagino que o valor deve ser
próximo a 1,5%, até pelo silêncio de alguns órgãos da imprensa
quanto ao Governador do Estado. Enfim, o jornal não diz quanto
custam os informes publicitários, que estão dentro desse 1,5% de
sobra destinada a educação, saúde e propaganda. Como é que as
propagandas informam que o Governo melhorou em todos os
aspectos o Estado de Minas Gerais, se não há dinheiro? Há uma
contradição tão grande entre o que o Governo afirmava durante a
greve e o que diz a propaganda que faz com que evidentemente os
servidores questionem o que, de fato, ocorre no Estado. E uma coisa
ou outra? Ou a propaganda é falaciosa, não diz a verdade, o que me
parece foi o que os policiais militares sentiram e os professores
sentem agora, ou o Governo do Estado não tem realmente o que
investir, utilizando apenas o que vem do Governo Federal. São duas
verdades. Na primeira, o Governador faz uma campanha publicitária
que não condiz com aquilo que os funcionários públicos e o povo
mineiro, de fato, apreendem do Estado. A segunda é que o Estado
está realmente em condições muito ruins, precisa de recuperação, e o
Governo Federal tem ajudado nos investimentos. Infelizmente, a
verdade não vem à tona como deveria vir.

Novamente, percebemos que há maquiagem no Governo do Estado.
Essa maquiagem levou a Polícia Militar à greve e poderá levar outras
categorias também. Os professores já anunciaram greve para agosto,
porque esperam a tabela salarial.

rÃ'
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O Plano Plurianual do Governo apresentou emenda relativa à

Av. Antônio Carlos. Há também previsão, no PPAG, do Governo do
Estado, de apoio à reforma agrária. Isso tudo está no PPAG, com os
pontos; páginas, tudo. Minhas emendas foram embasadas no PPAG.
Lá também há previsão de gastos com o funcionalismo público, devido
aos seus planos de carreira. Mas na LDO não há previsão para o
Orçamento do ano que vem de verbas que constavam e tinham sido
anunciadas no PPAG, para não dizer que as emendas foram tiradas
apenas da cabeça dos Deputados do Bloco PT-PCdoB. São
prioridades definidas no PPAG, aprovado por esta Casa Legislativa.
São prioridades do Estado de Minas Gerais, não apenas do nosso
bloco.

Lá estava prevista verba para os planos de carreira, mas, na LDO,
não. Isso significa que nem para o ano que vem o Governador faz
previsão de reajustes, ou, pelo menos, de implementação das tabelas
salariais dos servidores públicos. As professoras terão ou não tabela
salarial? O Governo comemorou o plano de carreira, mas dissemos
que era um carro sem motor. Se não colocar motor, não anda. Pode
ser um carro bonito, uma BMW, uma Mercedez-Bens do ano, mas se
não tiver motor, o carro não anda. O motor é a tabela salarial. Onde
está a tabela salarial? Em que mês virá? Não há previsão.
Professores e professoras, trabalhadores do ensino do Estado, não há
previsão na LDO nem para o ano que vem de qualquer tipo de
reajuste, e muito menos de envio das tabelas salariais.

Nós, do Bloco, apresentamos proposta para que exista essa
previsão na LDO, que o Governo faça essa previsão orçamentária
para gasto com tabela salarial. O plano de carreira comemorado pelo
Governo não sairá do papel, será um carro sem motor. E preciso dizer
isso, porque é outra maquiagem. Os planos de carreira foram
aprovados. Isso significava melhoria para a categoria. Aprovamos o
plano de carreira, mas a melhoria só virá com a tabela salarial.

Fizemos emenda concedendo 30 dias para o Governo enviar a
tabela salarial. O Governo vetou, solicitou à sua base que não votasse
essa proposta. Os Deputados da base do Governo queriam votar isso,
porque sabem que os professores precisam de aumento. Ficaram
constrangidos de não poder aprovar a emenda que estabelecia uma
data para a tabela. Não culpo os Deputados da base do Governo, que
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estão fazendo a sua parte. Esta emenda não foi aprovada por
exigência do Governo. Até agora não existe tabela nem previsão de
seu envio. Nem na LDO há previsão de tabela.

Essa emenda talvez seja também chamada, pelo Deputado Antônio
Carlos Andrada, de demagógica. Qualquer emenda que não venha do
Governador, para ele, é demagógica. Apresentamos essa emenda,
que achamos justa e está no PPAG do Governo. Lá era demagogia?
O Governador era considerado demagogo pela emenda apresentada
no PPAG, que previa reajuste salarial? Era demagogo o Governador?
Acho que não; prefiro achar que foi um equívoco do Governador do
Estado não incluí-ia na LDO.

Outra emenda que também fiz questão de apresentar, junto com os
Deputados do bloco, é a da Av. Antônio Carlos. Ela também consta no
PPAG. Lá está escrito: "P-876 - Alargamento e reestruturação da Av.
Antônio Carlos", com infra-estrutura melhorada, estabelecendo o
percentual de 33%.

É isso que está posto no PPAG, contudo não aparece na LDO. Mas
quem não se lembra que há duas semanas o Governador esteve com
o Presidente Lula, dizendo-lhe que queria que a duplicação da Antônio
Carlos se tornasse uma realidade, que queria dinheiro federal e que
colocaria sua contrapartida junto com a Prefeitura de Belo Horizonte?
Quem não se lembra de que correu para dizer que era ele quem
estava mexendo com a Antônio Carlos? Quem não se lembra da foto
dos dois, quando discutiam essa obra? Obra, aliás, que já consta no
projeto e no orçamento da Prefeitura, como contrapartida.

Mas, se no PPAG consta uma previsão para a Antônio Carlos, por
que não na LDO? Isso tem de aparecer também na LDO, para constar
no orçamento do ano que vem! Então, nego-me a fazer essa
discussão, se a ação de apresentar emendas para os municípios
mineiros, entre eles a Capital, pode ser chamada de demagógica. Ou
os demais Deputados não apresentaram emendas para os seus
municípios? Sei que a Deputada Marília apresentou emendas tratando
de obras para Contagem. A Deputada é de lá, é candidata à Prefeitura
e tem preocupação com a cidade, e é evidente que apresentou
emendas para Contagem, assim como fizeram vários outros
Deputados, mesmo não sendo candidatos. A Deputada Vanessa
também apresentou emendas de obras para a Contagem, porque é de
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lá e tem carinho por sua cidade. E não vou chamar nenhuma das
duas Deputadas de demagoga. Claro que não, pois sei que essas
obras são importantes para a cidade; são obras justas. Mas não
podemos ter, nesse caso, dois pesos e duas medidas. Se apresento
uma emenda para a Antônio Carlos, isso é demagógico, eleitoreiror?
Realmente, é uma resposta inadequada a um problema que apontei.

Agora, se o Governo esqueceu-se de colocar a Antônio Carlos na
LDO, por alguma razão - espero que não tenha sido demagogia o que
é posto no PPAG -, é preciso que esta Casa conserte o erro. Aliás,
fiscalizar é papel da Oposição.

Então, Presidente, queria apenas fazer essas observações. Pelos
motivos que já expus, vamos votar favoravelmente ao projeto do
Governo, em que se estabelecem esses três cargos em substituição
aos dez.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Peço ao Presidente Adelmo que,

verificando que não há número regimental para a continuação dos
nossos trabalhos, encerre de plano a reunião, como determina o
nosso Regimento.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito a
recomposição do quórum.

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 Padre João) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. Não há

quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.665/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Espírita Fé e Amor, com sede no Município de Sacramento.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/5/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado 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 Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública, determina, em seu art. 1°, que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, associação ou fundação constituída com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, no
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso 1 do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade
religiosa, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
50, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração do Centro Espírita Fé e Amor como de
utilidade pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a

rs
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tolerância religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças
com instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas, bem como a legislação vigente, que determina deverem
elas prestar serviços à coletividade de forma desinteressada, sem
distinção de qualquer espécie.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.665/2004.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°24/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 24/2003
cria o Instituto Mineiro do Café - IMC - e institui o Programa Estadual
de Incentivo à Cafeicultura Mineira - Pró-Café.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

Preliminarmente, incumbe-nos examinar os aspectos jurídico,
constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

O relator da proposição apresentou requerimento na reunião do dia
26/6/2003, solicitando fosse ela baixada em diligência ao titular da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para
que se manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição.

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto,
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer,
embora, até o momento, não tenha sido recebido o resultado da
diligência.

Em virtude da Decisão da Presidência publicada no "Diário do
Legislativo" de 19/3/2004, o Projeto de Lei n° 1.363/2004, que dispõe
sobre a Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da
Cafeicultura, foi anexado ao projeto em epígrafe.

Fundamentação
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A proposição em exame cria o Instituto Mineiro do Café - IMC -,

na condição de "órgão" vinculado à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a finalidade de planejar,
coordenar e executar programas de defesa da cafeicultura mineira, e
institui o Programa Estadual de Incentivo à Cafeicultura Mineira - Pró-
Caf é.

Nos arts. 50 e 60 , o projeto estabelece a estrutura básica do IMC e a
composição do Conselho Consultivo. Nos arts. 9 0, 10 e 13, dispõe
sobre a natureza jurídica dos cargos da Diretoria Executiva, a cessão
e integração aos quadros da instituição de servidores da
administração direta, bem como sobre a delegação do Legislativo ao
Executivo para, por meio de decreto, baixar o regulamento do IMC e
providenciar o detalhamento dos cargos dos servidores que o
comporão. Por sua vez, os arts. 15 a 20 cuidam do Pró-Café, do
Conselho Estadual do Café, do Prêmio de Qualidade do Café Mineiro
e da autorização ao Executivo para abrir crédito especial de
R$500.000,00 para cobrir as despesas de instalação e funcionamento
do IMC. Essas são, em linhas gerais, as medidas previstas no projeto.

Nos termos do Regimento Interno, a competência desta Comissão
restringe-se ao exame das matérias à luz do ordenamento jurídico,
vale dizer, compete-lhe verificar se a proposição contém ou não
irregularidade em face do ordenamento constitucional. Não nos cabe,
portanto, fazer nenhum juízo quanto ao mérito. Não obstante,
entendemos que às vezes é necessário que esta Comissão se
manifeste sobre alguns aspectos de mérito, pois algumas
peculiaridades envolvem princípios de administração pública, que são
matéria de natureza constitucional.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a iniciativa parlamentar viola
as alíneas "e" e '1" do inciso III do art. 66, c/c o inciso XIV do art. 90,
da Constituição do Estado. A competência para inaugurar o processo
legislativo para fins de criação de entidade ou órgão no âmbito do
Executivo cabe privativamente ao Governador do Estado.

Ademais, a instituição de programa, em última análise, é sinônimo
de atividade, de materialização das leis genéricas e abstratas. O
inciso XIV do art. 90 não deixa dúvida: é atribuição do Chefe do
Executivo, privativamente, dispor sobre a atividade desse Poder. O
art. 161, 1, da Constituição Estadual veda o início de programa ou

rÁ
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projeto não incluídos na lei orçamentária anual.

Nos termos da Constituição Federal, os Poderes são independentes
e harmônicos entre si. Ora, desde a primeira Constituição da
República, de 1891, que a independência dos Poderes, sobretudo
entre o Legislativo e o Executivo, se exerce e se afirma por meio da
divisão de competências privativas, estando previstos o exercício e a
legitimidade de iniciativas exclusivas. Portanto, violar reserva de
iniciativa equivale a desconsiderar o princípio da independência dos
Poderes. Esse é o entendimento que vem cada vez mais se
consolidando no STF.

O vício de inconstitucionalidade de natureza formal ora apontado por
si só impediria a tramitação da proposição em tela. Todavia, conforme
já assinalamos anteriormente, tal inconstitucionalidade não se esgota
nos aspectos formais, pois a proposição contraria, ainda, princípios da
administração pública consagrados na Carta Magna, os quais
passaremos a apontar.

A natureza jurídica do "órgão" que se propõe criar não está clara,
podendo ser ele autarquia, fundação ou órgão autônomo. A
administração pública submete-se, entre outros princípios, ao da
legalidade, e a criação de entidade ou a autorização para a criação
dos entes componentes da administração descentralizada requer lei
específica, que deverá caracterizar a sua natureza jurídica, se de
direito público ou privado, tendo em vista os efeitos no ordenamento
jurídico decorrentes da natureza jurídica estabelecida para a
instituição.

A composição do Conselho Consultivo e Deliberativo sugere um
"órgão" dirigido pela iniciativa privada, embora pertencente à estrutura
da administração pública. A representação dos empresários é superior
à do próprio Estado. Ora, isso fere princípios de administração
pública, notadamente o da primazia do interesse público sobre o
particular e o da impessoalidade, este último expressamente previsto
no "caput" do art. 37 da Lei Fundamental. Esse Conselho tem quatro
representantes do poder público, um dos trabalhadores e sete da
iniciativa privada.

Embora não o diga expressamente, a proposição cria três cargos em
comissão, de recrutamento limitado, de livre nomeação e exoneração
do Chefe do Poder Executivo. No entanto, não diz qual é a
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remuneração desses cargos. Remuneração é matéria a ser
tratada em lei, nos termos do art. 37 da Constituição da República,
segundo a redação dada pela Emenda à Constituição Federal n° 19,
de 1998.

Permite-se ao ocupante de função pública posto à disposição do
IMC optar pela sua integração ao quadro de pessoal da instituição.
Medidas como esta devem vir cercadas de cautelas, com vistas a
preservar o instituto do concurso público. Servidor ocupante de função
pública não é detentor de cargo público e, dependendo de sua
situação, nem mesmo goza de estabilidade no serviço público.
Somente foram estabilizados como agentes públicos não detentores
de cargo público os que se enquadravam na regra do art. 19 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

A criação de cargos públicos depende de lei. Assim, o art. 13 da
proposição fere o ordenamento constitucional ao remeter para decreto
o detalhamento dos cargos de servidores que comporão o quad ro do
IMC. Com essa delegação, ficaria à discricionariedade do Chefe do
Executivo estabelecer o número de cargos, o valor dos vencimentos e
a sua natureza jurídica, se comissionados ou não, bem como a
instituição da carreira. Medida dessa envergadura só é cabível nos
termos do ad. 72 da Carta mineira, que cuida das leis delegadas.

Expressamente, a Constituição do Estado de Minas Gerais aponta,
em seu art. 13, como princípios da administração pública dos Poderes
do Estado e de entidades descentralizadas, a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a razoabilidade. No §
1° desse dispositivo, estatui que serão apuradas, para efeito de
controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso, a
moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público. Essa norma
aplica-se tanto aos atos administrativos como ao processo de
elaboração das leis. Princípios são postulados e estão para o
ordenamento jurídico assim como as obras de engenharia de
fundação estão para a própria casa. Ferir um princípio é atacar a
essência das coisas. Nas palavras de um dos maiores
administrativistas do Brasil, Celso Antônio Bandeira de Meio, enuncia-
se com o princípio da razoabilidade que a "Administração, ao atuar no
exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto
de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas
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equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a
outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em
claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas -
e portanto jurisdicionalmente invalidáveis - as condutas
desarrazoadas, bizarras,	incoerentes ou	praticadas com
desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas
por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e
disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição
manejada" ("Curso de Direito Administrativo", pág. 54, 5 ed.,
Malheiros Editores).

Ora, é inegável que a criação do Instituto Mineiro do Café, como
pretende o autor da proposição, viola o princípio da razoabilidade. Em
primeiro lugar, destacamos a existência da Lei n° 11.405, de 29/1/94,
que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e dá
outras providências. Essa lei, reguladora do comando normativo do
art. 247 da Carta mineira, define os princípios e os objetivos, as ações
e os instrumentos da política agrícola estadual, estabelece as
competências institucionais e prevê os recursos para o
desenvolvimento da atividade agrícola no Estado. Nela foi criado o
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -' que tem por
incumbência, entre outras, propor medidas de desenvolvimento rural,
bem como acompanhar e avaliar a sua implementação para todos os
setores da atividade econômica ruralista, em articulação com o
Conselho Nacional de Política Agrícola, vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vê-se, pois, que o poder
público estadual dispõe de um instrumento jurídico destinado a
fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento
alimentar e promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da
terra. Além disso, na estrutura do Poder Executivo, temos a Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-MG -, a Empresa
Mineira de Pesquisa Agropecuária - EPAMIO - e o Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, este com a finalidade de planejar, coordenar,
executar e fiscalizar programas de produção, de saúde e de defesa
sanitária animal e vegetal, bem como o comércio e o uso de insumos
e produtos agropecuários. Assim, não faz sentido a criação do
Instituto Mineiro do Café. Na verdade, essa nova instituição poderá
ocasionar uma sobreposição de competências, podendo até mesmo
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trazer sérios problemas para o desenvolvimento de uma política
macroeconômica bem articulada de âmbito estadual, no setor de
agropecuária.

Além desses problemas, que reputamos insanáveis por meio de
emendas ou substitutivos, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, em
diversos dispositivos, que se demonstre a viabilidade da medida e se
indiquem as fontes de recursos para dar suporte à criação de órgãos e
projetos ou à implantação de atividades, requisito que o projeto em
exame também não cumpre.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°24/2003.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.334/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.33412003
reestrutura as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e de Especialista de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "c", do Regimento Interno, examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Conforme anuncia a ementa da proposição, objetiva-se reestruturar

as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental e de Especialista de Controle Interno no âmbito do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Nada se diz sobre a
natureza das atividades. Não se sabe, por exemplo, se estão
enquadradas no conceito de atividades exclusivas de Estado.
Ademais, o art. 5 0 do projeto declara que as carreiras em questão
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integram o Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

Embora a ementa e o art. 10 do projeto mencionem a carreira de
Especialista de Controle Interno, na verdade a carreira que se regula é
a de Auditor Interno. O parágrafo único esclarece bem a questão.
Todavia, para evitar qualquer dúvida na leitura do projeto, afigura-se-
nos importante, já de uma vez, corrigir a redação do referido art. 1°.

Encontram-se no ai. 1° os quantitativos de cargos. Assim, haverá
1.450 cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental e 210 cargos de provimento efetivo
de Auditor Interno, nova denominação que o parágrafo único do citado
artigo confere ao cargo de Especialista de Controle Interno. A
restruturação das carreiras surge, efetivamente, no Anexo 1 do projeto.

Segundo informa o Relatório Simplificado sobre Extinção e Criação
de Cargos, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, há
criação de cargos no Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.
A informação se confirma no Capítulo III do projeto, adiante analisado.

O ai. 20 cuida das atribuições dos cargos da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Confere tratamento
genérico à matéria, ficando o devido detalhamento a ser efetivado
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Todavia, essa
prerrogativa, por força do inciso VII do ai. 90 da Constituição do
Estado, é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
Compete ao Governador, e somente a ele, baixar decretos
regulamentares para a fiel execução da lei. O citado parágrafo único
merece ajustes de redação.

O ai. 3° da proposição refere-se às atribuições genéricas dos
cargos da carreira de Auditor Interno. Nesse caso, o detalhamento das
funções, nos termos do parágrafo único, virá em regulamento. Embora
não se diga qual seria o órgão competente para editá-lo, conclui-se,
pelo que foi dito, tratar-se de prerrogativa do Governador. Para deixar
mais claro o texto e manter a coerência com o parágrafo único do
dispositivo anterior, é preciso que se faça ligeira alteração redacional.

O ai. 40 do projeto traz conceitos básicos para a aplicação da lei.
Embora a matéria deva constar de lei complementar, dada a sua
natureza estatutária, segundo o disposto no ai. 65, § 10, da
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Constituição do Estado; nada impede seja reproduzida no projeto,
desde que não contrarie a legislação vigente. De todo modo, é
conveniente, neste momento, tornar os referidos conceitos mais
precisos.

Vale lembrar, a propósito, que o Governador do Estado encaminhou
a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, justamente
para adequar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais, Lei n° 869, de 5/7/52 (recepcionada como lei complementar),
aos conceitos básicos que o projeto em análise estabelece.

Consoante o art. 6°, os cargos de Especialista ficam lotados na
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Porém, o exercício
das suas atribuições dar-se-á nas unidades administrativas dos
órgãos sistêmicos do Executivo (Secretarias de Estado de
Planejamento e Gestão, da Fazenda, de Governo, Advocacia-Geral do
Estado e Auditoria-Geral do Estado), nas Superintendências de
Planejamento, Gestão e Finanças ou unidades equivalentes dos
órgãos da administração direta do Executivo, bem como nos
gabinetes dos Secretários, Subsecretários e Secretários Adjuntos da
administração direta do Executivo, conforme definido pelo Secretário
de Planejamento e Gestão.

Admite-se a cessão de servidor para órgão ou entidade diversa das
anteriormente mencionadas apenas para a ocupação de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada. Não há, diversamente
do projeto de lei que trata das carreiras da área de tributação,
expressa vedação ao apostilamento ou instituto afim, como a
incorporação. No entanto, é fácil inferir tal proibição do texto da
Constituição mineira. Essa observação vale também para a carreira
de Auditor Interno.

De acordo com o art. 70, os cargos da carreira de Auditor Interno
ficam lotados na Auditoria-Geral do Estado, sendo que o exercício das
atribuições ocorrerá nas unidades do Sistema Estadual de Auditoria
Interna do Executivo, conforme definido pelo Auditor-Geral do Estado.

E igualmente admitida a cessão de servidor para órgão ou entidade
diversa das mencionadas apenas para a ocupação de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada de direção superior ou
assessoramento. Note-se que não há uniformidade de tratamento na
matéria. No caso dos Especialistas, não aparecem restrições quanto à
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natureza do cargo ou da função de confiança. Trata-se, porém, de
opção política, a respeito da qual esta Comissão não deve se
manifestar.

No que diz respeito ao ingresso nas carreiras de que trata o projeto,
exige-se nível superior de escolaridade, conforme o Anexo 1. A
jornada de trabalho é de 40 horas semanais. No caso específico do
Auditor Interno, exige-se dedicação exclusiva, salvo a docência, desde
que haja compatibilidade de horário e não se verifique prejuízo para o
desempenho das atribuições do cargo. Ressalva-se a ocupação de
cargo em comissão de direção superior e assessoramento, valendo
lembrar que, no âmbito do Sistema Estadual de Auditoria, bem como
das Superintendências de Auditoria Operacional, da Auditoria de
Gestão e de Correição Administrativa, somente o Auditor Interno
poderá ocupar tais cargos. E o que se infere do art. 9° e seus
parágrafos.

Todavia, o § 30 do art. 90 contém equívoco de remissão. Esse
dispositivo determina que permanece em vigor, até a implementação
da carreira de Auditor, a atual forma de investidura dos cargos de
provimento em comissão a que se refere o "caput", ouvido o Auditor-
Geral. No entanto, o "caput" do art. 90 não trata, em nenhum
momento, da investidura em cargos em comissão. O cedo seria que o
§ 30 fizesse remissão ao § 2 0 do art. 90.

O Capítulo II do projeto trata propriamente das carreiras. O art. 10
menciona as fases da carreira: a progressão, a promoção e o
ingresso. O equívoco é patente, uma vez que esses institutos se
referem aos meios pelos quais se ingressa e se muda de fases na
carreira, mas não propriamente às fases, que teriam que ver com os
graus e os níveis de posicionamento do servidor. E importante, já de
uma vez, corrigir a impropriedade.

A Seção 1 do Capítulo II contém regras sobre ingresso, fases do
concurso público, instruções que devem constar no edital, exigências
para posse. Em geral, nada do que ali se encontra destoa do que já
está previsto constitucionalmente, bem como dos entendimentos
jurisprudenciais acerca da matéria.

Especificamente com relação ao Especialista de Políticas Públicas e
Gestão Governamental, chama a atenção o § 7 0 do art. 12, segundo o
qual as instruções de funcionamento do Curso Superior de
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Administração serão baixadas pela Fundação João Pinheiro em
conjunto com a Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG. E
preciso lembrar que a Escola de Governo ministra curso superior
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC -, devendo gozar da
autonomia acadêmica que se concede, constitucionalmente, às
instituições de ensino superior. A participação da SEPLAG na
definição das regras de funcionamento do Curso Superior de
Administração politiza uma atividade pública que deve se pautar pela
neutralidade e pelo compromisso técnico-científico. A toda evidência,
o citado parágrafo desafia, em especial, os incisos II, III, e IV do art.
206 e o "caput" do art. 207 da Constituição da República, "in verbis":

"Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.".

Aliás, é necessário recordar que a Fundação João Pinheiro é
entidade da administração indireta do Executivo estadual, portanto
dotada de autonomia administrativa e financeira, nos termos da
legislação que a institui. Por via de regra, o Executivo exerce sobre
essas entidades um controle apenas finalístico, verificando se seus
objetivos institucionais estão sendo, efetivamente, atingidos.
Evidentemente, o grau de autonomia se define em lei, podendo ser
maior ou menor conforme a opção política tomada por determinado
Governo. Entretanto, essa mobilidade se desfaz caso haja norma
constitucional impondo a adoção de determinado perfil jurídico para a
instituição. Essa, a propósito, é a situação das instituições públicas de
ensino. A garantia de autonomia financeira e administrativa, didática
inclusive, encontra-se, como se viu, no plano da Constituição da
República, o que impõe seja refeita a redação do citado § 7 0 do art.
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12.

Cabe advertir, por outro lado, que o entendimento ora esposado não
retira a ascendência do Governo mineiro sobre a Fundação João
Pinheiro. Além de exercer o controle finalístico, constatando se a
instituição tem cumprido suas finalidades e observado as normas
federais que orientam a sua atuação, ainda é importante mencionar
que compete ao Govemador nomear o gestor da entidade. Ademais,
nada impede que a SEPLAG seja ouvida no momento em que a
Fundação decida baixar instruções para o funcionamento do Curso
Superior de Administração.

Ainda sobre o cargo de Especialista, admite-se, nos termos dos arts.
13 e 14, o ingresso, mediante concurso público, diretamente no Nível
III da carreira. Exige-se, ademais, que o candidato tenha sido
aprovado em curso de formação teórico-prático, com carga horária
mínima de 480 horas/aula, ministrado pela Fundação João Pinheiro,
de acordo com o inciso lido art. 13.

Por outro lado, o art. 14 estabelece que a abertura de concurso para
provimento no Nível III deverá levar em conta o quantitativo de cargos
existentes após concluídas todas as promoções dos servidores de
carreira. O dispositivo é ambíguo. Fica a dúvida sobre o momento em
que se deve abrir o concurso, se seria preciso aguardar a promoção
de todos os atuais servidores, ainda que para tanto se deva esperar o
transcurso de longo período. E difícil elucidar qual seria a pretensão
do referido artigo.

Além do mais, o projeto não define o quantitativo de cargos por nível
da carreira. Os únicos parâmetros constam do § 30, que limita o
número de vagas para o Nível III a um terço dos quantitativos de
cargos previstos no Anexo 1, e do § 1 1, que condiciona a nomeação
dos candidatos à ausência de servidores de carreira em condições de
ascender ao Nível III. Neste ponto, novamente o momento não é
devidamente definido. A expressão "candidato em condições de
ascender" tanto pode dizer respeito àquele que já preenche todos os
requisitos da promoção como àquele que, estando na carreira, um dia
poderá preenchê-los.

Examinando globalmente o art. 14, percebe-se que a intenção foi
conceder aos servidores da carreira prioridade para ascender ao Nível
III. A idéia é que a nomeação direta no Nível 111 não prejudique a
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ascensão desses servidores. Para que seja solucionada a
ambigüidade do artigo em comento, propõe-se, ao final, mais uma
alteração no projeto.

Na Seção II, do Capítulo li, estão previstas as normas de
desenvolvimento na carreira. A progressão e a promoção são as
modalidades de desenvolvimento. Ocorre a primeira quando o
servidor passa de um grau para outro da carreira, dentro de um
mesmo nível. A segunda representa a mudança de nível. Progressão
e promoção seguem regras relativas a periodicidade, posicionamento
dos servidores, contagem de prazo, requisitos para a obtenção dos
benefícios e critérios de desempate. A promoção, na carreira de
Auditor Interno, condiciona-se à existência de vagas.

Os arts. 23 e 24 contêm uma série de requisitos acadêmicos para
ingresso, promoção e progressão nas carreiras. Numa leitura
apressada, fica parecendo que se tratam de carreiras universitárias,
próprias de professores e pesquisadores. Embora se possa discutir a
questão do ponto de vista jurídico, notadamente com base em
princípios como os da eficiência e da razoabilidade, é recomendável
deixar o exame da matéria para as comissões de mérito.

O art. 25 merece especial atenção ao permitir que, por meio de
decreto, requisitos de progressão e promoção como tempo e
avaliação de desempenho sejam alterados na hipótese de formação
diversa ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver
posicionado na carreira relacionada com a natureza e complexidade
da respectiva carreira. Além da redação truncada, verifica-se, no
dispositivo, uma espécie de delegação legislativa disfarçada. O
Executivo poderá alterar a lei, mudar seus critérios, atingir o núcleo
das providências impositivas, algo que, no estado democrático de
direito, é prerrogativa constitucional do Poder Legislativo, salvo na
hipótese de medida provisória, não prevista na Constituição Mineira, e
na hipótese de delegação legislativa, que obedece a um procedimento
especial, não adotado para o caso em tela. Tal regra deve ser
suprimida do projeto, inclusive o parágrafo único do citado artigo.

Versa o Capítulo III do projeto sobre a implantação e a
administração das carreiras. O art. 28 transforma os atuais cargos
públicos de provimento efetivo de Especialista em Administração
Orçamentária e Financeira e de Especialista em Gestão
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Administrativa, previstos na Lei n° 13.085, de 1998, e os atuais
cargos de provimento efetivo de Gestor Administrativo, referidos na
Lei n° 11.658, de 2/12194, em 825 cargos de provimento efetivo de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Notam-
se pequenos equívocos de nomenclatura. Por sua vez, o art. 29 ainda
cria 505 cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Além disso, o art. 30 transforma os atuais cargos de Especialista em
Controle Interno, referidos na Lei n° 13.085, de 1998, no cargo de
provimento efetivo de Auditor Interno, ao passo que o art. 31 cria
outros 130 cargos de mesma natureza.

A propósito da criação de cargos, além de ser possível inferir da Lei
de Diretrizes Orçamentárias a respectiva previsão, vale lembrar que o
projeto em análise não contém a tabela de vencimentos das carreiras
que disciplina. Fica dependente de legislação ulterior a fixação dos
vencimentos dos cargos criados, razão pela qual a proposição não
tem o condão de criar despesas para o erário.

Com o intuito de facilitar a compreensão do conteúdo dos ais. 28,
29, 30 e 31, serão feitos alguns ajustes de redação ao final do
parecer.

Os ais. 33, 34, 35 e 36 trazem diretrizes que versam sobre padrão
remuneratório e posicionamento dos atuais servidores em função da
implantação da nova carreira. E importante mencionar que a data da
efetiva entrada em vigor da nova carreira fica dependente de
legislação ulterior, que fixe a correspondente tabela de vencimentos e,
num momento seguinte, de decreto que disponha sobre
posicionamento segundo critérios do ai. 35.

A proposição nada diz sobre o direito de o servidor optar por
permanecer na antiga carreira, diversamente do que se verifica em
projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo versando sobre
planos de carreira de outras categorias de servidores.

Embora se possa dizer que o projeto deixa de zelar pela autonomia
dos servidores, que serão obrigados a aceitar um modelo de carreira
do qual possam, eventualmente, discordar, observa-se, por outro lado,
que a uniformização do tratamento, ao abranger os antigos e os novos
servidores, evita que no futuro surjam conflitos no plano da isonomia.

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de
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que não há direito adquirido a regime jurídico, plano de
etc., mas apenas expectativa de direito. As normas se modificam ao
sabor do interesse público, desde que respeitados os benefícios já
incorporados ao patrimônio jurídico do servidor. E evidente, também,
que a possibilidade de mudança não autoriza o Estado a baixar
normas que retirem do servidor o direito de laborar e viver com
dignidade. As novas regras da carreira devem ser razoáveis e permitir
que os agentes públicos tenham condições adequadas de trabalho e
justa remuneração.

O art. 37 do projeto cuida do enquadramento do inativo na nova
carreira, para fins de percepção do vencimento básico correspondente
ao nível e ao grau em que for posicionado. Devem ser observados os
mesmos critérios de posicionamento aplicáveis ao servidor da ativa.

Importante ainda fazer referência ao art. 38, que traz regra evitando
que os servidores de outros quadros de pessoal do Executivo, ao
ingressarem nas carreiras em comento, sofram prejuízo financeiro em
razão da mudança de cargo. A regra é bem-vinda e soluciona um
problema muito comum na administração pública; todavia, a redação
do dispositivo necessita de ligeira alteração, para que o texto tenha
maior clareza.

Finalmente, é preciso dizer que o Governador do Estado apresentou
algumas emendas ao projeto em análise, conforme publicado no
"Diário do Legislativo" de 4/6/2004. Essas emendas foram juntadas ao
processo legislativo no momento de tramitação da matéria por esta
Comissão, razão pela qual aproveitamos o ensejo para apreciá-las.

O art. 1° da emenda acrescenta § 2 0 ao art. 1 0 do projeto, alterando
o parágrafo único para § 1°. Com relação ao citado § 2°, nota-se que a
intenção foi a de apontar os critérios a serem considerados para a
obtenção do quantitativo total de cargos de cada carreira. A medida
pretende conferir maior clareza ao texto legal, mas é inteiramente
desnecessária.

O art. 20 da emenda igualmente acrescenta § 2 0 ao ali. 20 , alterando
o parágrafo único para § 1 0. A inclusão do referido § 20 tem por
finalidade prever que a carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental possui natureza de atividade exclusiva de
Estado. Também não se verifica nenhuma objeção jurídica à proposta.

O art. 30 da emenda contém alterações nos conceitos utilizados na
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elaboração do plano de carreiras, conforme previstos no art. 4 0 do
projeto. Destacam-se a inserção do conceito de "Grupo de Atividades"
e a mudança na definição de "Quadro de Pessoal". E despicienda a
inclusão do conceito de "Plano de Carreira", já que este não tem
aplicação no corpo do projeto.

Ainda no art. 30 da emenda, tem-se a inclusão de parágrafo único no
citado art. 40, contendo o detalhamento dos órgãos e das entidades
que integram o Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

Há também acréscimo do § 30 ao art. 60 e do § 40 ao ad. 70, com o
intuito de proibir a mudança de lotação dos cargos de provimento
efetivo das carreiras de que trata o projeto, bem como de vedar a
transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades
da administração pública estadual.

Por último, o art. 6° da emenda propõe a alteração da redação do
art. 38 do projeto de lei em tela, a fim de proporcionar melhor
compreensão do dispositivo normativo.

Todas as alterações propostas não encontram óbices jurídicos;
todavia, quanto ao aspecto formal, precisam ser aprimoradas. Assim,
com alguns ajustes de redação, as estamos incorporando no
substitutivo que segue ao final deste parecer, à exceção do art. 1° da
emenda ora em comento, uma vez que ele não acrescenta comando
jurídico ao projeto, e do conceito de "Plano de Carreira", constante no
art. 30 da mesma emenda.

Conclusão
Em face da argumentação aduzida, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.334/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e de Auditor Interno no âmbito do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPITULO 1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1 0 - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de
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Tesouraria, de Auditoria e de Atividades Político-Institucionais do
Poder Executivo:

- Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;
II - Auditor Interno.
§ 1° - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o número de

cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
§ 20 - Integram o Grupo de Atividades a que se refere o "caput" os

órgãos e a entidade a seguir enumerados:
- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Auditoria-Geral do Estado;
IV - Secretaria de Estado de Governo;
V - Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais em Brasília;
VI - Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais no Rio de Janeiro;
VII - Advocacia-Geral do Estado;
VIII - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental possui as seguintes atribuições gerais:
- formulação, avaliação e supervisão de políticas públicas;

II - exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento e
avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade,
modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e
tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais,
recursos humanos e administração patrimonial.

§ 1° - Decreto definirá as atribuições específicas da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

§ 20 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental possuem
natureza de atividade exclusiva de Estado.

Art. 30 - A carreira de Auditor Interno possui as seguintes atribuições
gerais:

- atividades de auditoria operacional;
II - auditoria de gestão da ação governamental;
III - atividades de correição administrativa;
IV - assessoramento especializado às chefias de direção superior da

WC
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administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
na sua área de atuação.

Parágrafo único - Decreto definirá as atribuições específicas da
carreira de Auditor Interno.

Art. 40 - Para os efeitos desta lei considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 50 - Os cargos de provimento efetivo integrantes da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental ficam
lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o seu
exercício dar-se-á:

- nas unidades administrativas dos órgãos sistêmicos do Poder
Executivo Estadual:

a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
b) Secretaria de Estado da Fazenda;
c) Secretaria de Estado de Governo;
d) Advocacia-Geral do Estado;
e) Auditoria-Geral do Estado;
II - nas Superintendências de Planejamento, Gestão e Finanças ou

unidades administrativas equivalentes dos órgãos da administração
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direta do Poder Executivo Estadual;

III - nos gabinetes de Secretário de Estado, Secretário Adjunto e
Subsecretários dos órgãos da administração direta do Poder
Executivo Estadual.

§ l - A definição do exercício de que trata o 'caput" será
estabelecida por ato do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, podendo tal competência ser delegada.
• § 20 - Poderá haver cessão do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo da carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental para órgãos, entidades ou unidades
administrativas diversas das referidas nos incisos 1, II e III apenas para
o exercício de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada.

§ 30 - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, bem como a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da administração pública estadual.

Art. 60 - A carreira de Auditor Interno possui natureza sistêmica na
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
Estadual.

§ 1° - Os cargos de Auditor Interno ficam lotados na Auditoria-Geral
do Estado e o seu exercício dar-se-á nas unidades do Sistema
Estadual de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual.

§ 20 - A definição do exercício de que trata o "caput" será
estabelecida por ato do Auditor-Geral do Estado.

§ 30 - Poderá haver cessão do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo da carreira de Auditor Interno apenas para
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada
de direção superior e assessoramento em qualquer órgão ou entidade
do Poder Executivo estadual.

§ 40 - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Auditor Interno, bem como a transferência de
seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração
pública estadual.

Art. 70 - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo integrantes
das carreiras de que trata esta lei cumprirão jornada de 40 horas
semanais.
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Art. 80 - O ocupante de cargo de provimento efetivo integrante

da carreira de Auditor Interno cumprirá a jornada de trabalho de que
trata o art. 70 em regime de dedicação exclusiva, sendo-lhe vedado o
exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de
magistério, desde que não haja prejuízo para o desempenho das
atribuições de seu cargo e seja observada a compatibilidade de
horário.

§ 1° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
pertencente à carreira de Auditor Interno não poderá, enquanto no
exercício do cargo, desempenhar funções diversas daquelas
privativas da carreira, salvo para ocupar cargo de provimento em
comissão de direção superior e assessoramento.

§ 20 - A investidura em cargo de provimento em comissão das
unidades administrativas integrantes do Sistema Estadual de Auditoria
Interna, bem como em cargos de direção das Superintendências de
Auditoria Operacional, de Auditoria de Gestão e de Correição
Administrativa, é privativa dos ocupantes do cargo de Auditor Interno
de que trata esta lei.

§ 3° - Até a implementação da carreira de Auditor Interno, fica
mantida a forma de investidura dos cargos de provimento em
comissão a que se refere o § 2°.

CAPITULO II
DA CARREIRA

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso na carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas em
regulamento, dar-se-á em cargo público de provimento efetivo no
primeiro grau do nível correspondente à formação exigida e
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos.

§ 1° - O ingresso na carreira de que trata o "caput" dependerá de
comprovação mínima de:

- conclusão do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública, para ingresso no nível 1;

II - certificado de conclusão em curso de pós-graduação 'stricto
sensu", para ingresso no nível III.
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Art. 10 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação

profissional exigida para ingresso no nível 1 da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental será de caráter
eliminatório e classificatório.

§ 1 1 - O candidato aprovado no concurso público será matriculado
no Curso Superior de Administração - CSAP, habilitação em
Administração Pública, até o limite de vagas previsto no edital.

§ 20 - O Poder Executivo concederá ao aluno do CSAP, desde que
não seja servidor público estadual, a requerimento do interessado,
bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor
correspondente a um salário mínimo.

§ 30 - A concessão da bolsa de estudo a que se refere o § 20 não
impede que o aluno beneficiário realize estágio extracurricular
remunerado, permitido nos períodos do curso em que não for exigido
estágio curricular.

§ 4° - Perderá o direito a perceber a bolsa a que se refere o § 20 o
aluno que não concluir o CSAP dentro de oito semestres letivos
consecutivos.

§ 50 - O aluno firmará termo de compromisso, obrigando-se a
ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços escolares
recebidos e, se for o caso, o valor atualizado da bolsa de estudo
mensal na hipótese de:

- abandonar o curso, a partir do 5 0 semestre, a não ser por motivo
de saúde;

II - ser reprovado por duas vezes em uma mesma disciplina prevista
no currículo do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública;

III - não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão
Públicas 1;

IV - não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos
após o ingresso.	 :1

§ 60 - A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmente as despesas
decorrentes da aplicação do disposto no § 5 0 se não houver o
ressarcimento pela via administrativa.

§ 70 - A Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ouvida a
SEPLAG, baixará, nos termos da legislação que regula a matéria, as
instruções de funcionamento do Curso Superior de Administração,
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habilitação em Administração Pública.

Art. 11 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação
profissional exigida para ingresso no nível III da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, será de
caráter eliminatório e classificatório e deverá conter as seguintes
etapas sucessivas, tendo em vista as especificidades e peculiaridades
das atividades:

- provas e títulos;
II - aprovação em curso de formação teórico-prática com carga

horária mínima de 480 horas/aula, ministrado pela Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro, observadas as diretrizes estabelecidas
em regulamento.

Art. 12 - O número de vagas para ingressar no nível III da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental fica
limitado a no máximo um terço do quantitativo de cargos constantes
no Anexo 1.

Parágrafo único - A nomeação de candidatos aprovados em
concurso público para o nível III somente ocorrerá depois de
promovidos os servidores que já tenham atendido aos requisitos de
promoção para o referido nível.

Art. 13-O ingresso na carreira de Auditor Interno dar-se-á em cargo
público de provimento efetivo no primeiro grau do nível inicial da
carreira e dependerá de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos.

Parágrafo único - O ingresso na carreira de que trata o "caput"
dependerá de comprovação mínima de habilitação em nível superior
de escolaridade.

Art. 14 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação
profissional exigida para ingresso na carreira de Auditor Interno, será
de caráter eliminatório e classificatório e deverá conter as seguintes
etapas sucessivas, tendo em vista as especificidades e peculiaridades
das atividades:

- provas ou provas e títulos, com caráter eliminatório e
classificatório e seletiva para as demais etapas;

II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, nos termos de
regulamento;

111 - freqüência a curso específico, de caráter eliminatório e
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classificatório, em regime de dedicação integral e aprovação na
avaliação final, na forma de regulamento.

Art. 15 - As instruções reguladoras dos concursos públicos de que
tratam os arts. 10, 11, 12 e 14 serão publicadas por meio de edital,
que deverá conter, tendo em vista as especificidades e peculiaridades
das atividades 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 - caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de

comprovação:
a) de que o candidato esteja no gozo dos direitos políticos;
b) de quitação com as obrigações militares;
c) de habilitação específica obtida em curso de nível médio, na

hipótese de concurso público para o nível 1 da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

VII - escolaridade mínima exigida para o ingresso nas carreiras;
VIII - experiência profissional mínima de 5 anos em atividade que

exija escolaridade de nível superior, na hipótese de concurso público
para o nível III da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental.

Parágrafo único - O edital do concurso público para ingresso no
nível III da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental poderá estabelecer as áreas de conhecimento dos
títulos exigidos.

Art. 16- Concluído o concurso público e homologados os resultados,
a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ l 0 - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2 0 - São exigências para a posse em cargo de provimento efetivo
das carreiras de que trata esta lei:

- comprovação dos requisitos constantes dos incisos VI e VII do
art.15;

rÁ



1230
II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de

regulamento;
III - realização de exame médico para avaliação de aptidão física e

mental para o cargo, nos termos da legislação vigente;
IV - não ter sido reprovado por duas vezes em uma mesma

disciplina prevista no currículo do Curso Superior de Administração,
habilitação em Administração Pública, na hipótese de posse no nível 1
de cargo de provimento efetivo integrante da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

V - comprovação do requisito constante no inciso VIII do art.15, na
hipótese de posse no nível III de cargo de provimento efetivo
integrante da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 17 - O desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei dar-se-á
mediante progressão ou promoção.

Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para grau imediatamente superior no
mesmo nível da carreira a que pertencer, condicionada à permanência
do servidor no grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos de efetivo
exercício, bem como a duas avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para nível imediatamente superior na
mesma carreira a que pertencer, condicionada à permanência do
servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo
exercício, bem como a cinco avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível a que fizer
jus em decorrência da promoção de que trata este artigo dar-se-á no
primeiro grau subseqüente ao valor do vencimento básico percebido
pelo servidor no momento da promoção.

Art. 20 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
terá início após a conclusão e a comprovação de aptidão no estágio
probatório, após o qual, o servidor será posicionado no segundo grau
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do nível inicial da respectiva carreira ou do nível no qual o servidor
tenha ingressado.

Art. 21 - A promoção na carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental fica condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, ministradas pela Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro, com carga horária mínima de 240 horas-aula, na forma
de regulamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias, nos termos de regulamento;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - comprovação de:
a) certificado de conclusão em curso de pós-graduação "lato sensu"

ou diploma de conclusão em outra graduação, nas áreas definidas na
forma de regulamento, para promoção ao nível II;

b) certificado de conclusão em curso de pós-graduação "stricto
sensu", nas áreas definidas na forma de regulamento, para promoção
ao nível III;

c) certificado de conclusão em curso de pós-graduação "stricto
sensu", nas áreas definidas na forma de regulamento, para promoção
ao nível IV.

§ 1 0 - Para fins de promoção ao nível III da carreira de que trata este
artigo, equivale ao certificado de conclusão em curso de pós-
graduação "stricto sensu" diploma de conclusão em outra graduação,
acumulado com dois certificados de conclusão em curso de pós-
graduação "lato sensu", nas áreas definidas na forma de regulamento.

§ 20 - As atividades a que se refere o inciso 1 poderão ser realizadas
fora do horário de expediente do servidor.

Art. 22 - A promoção na carreira de Auditor Interno fica condicionada
ao preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, na forma de regulamento, se houver disponibilidade
orçamentária e financeira para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual
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satisfatórias;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV- existência de vagas;
V - comprovação de escolaridade mínima requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:
a) conclusão de curso de pós-graduação 1ato sensu" ou "stricto

sensu" relacionado com a natureza e a complexidade da carreira, nos
termos de regulamento, para promoção ao nível III da carreira de
Auditor Interno;

b) conclusão de curso de pós-graduação "stricto sensu" relacionado
com a natureza e a complexidade da carreira, nos termos de
regulamento, para promoção ao nível IV da carreira de Auditor Interno.

Parágrafo único - Para efeito de desempate no processo da
promoção, serão apurados, sucessivamente:

- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de
desempenho no respectivo período aquisitivo;

II - o maior tempo de serviço no nível;
III - o maior tempo de serviço na carreira;
IV - o maior tempo no serviço público estadual;
V - o maior tempo em serviço público;
VI - o servidor de maior idade.
Art. 23 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,

no período aquisitivo:
- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:

a) aplicada pena de suspensão;
b) exonerado ou destituído, por penalidade, 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 no Estatuto do Servidor
Público Estadual e legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II, o afastamento
ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e
progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior ao
afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva avaliação
periódica de desempenho individual.

Art. 24 - A avaliação periódica de desempenho individual a que se
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referem os arts. 18, 19, 21, 22 será realizada nos termos da
legislação e de regulamentos que tratam da avaliação periódica de
desempenho individual do servidor público estadual.

CAPITULO III
DA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CARREIRA

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos de provimento
efetivo integrantes da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, fixado no Anexo 1 desta lei, serão observadas
as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Especialista em Orçamento e
Finanças e de Especialista em Administração Pública, de que tratam
os incisos II e IV do art. 10 da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de
1998, e de Administrador Público, de que trata a Lei n° 11.658, de 2
de dezembro de 1994, ficam transformados em oitocentos e vinte e
cinco cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II;

II - ficam criados quinhentos e cinco cargos de provimento efetivo de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos de provimento
efetivo integrantes da carreira de Auditor Interno, fixado no Anexo 1
desta lei, serão observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Especialista em Controle
Interno, a que se refere o inciso III do art. 1° da Lei n° 13.085, de 31
de dezembro de 1998, ficam transformados em oitenta cargos de
provimento efetivo de Auditor Interno, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II;

II - ficam criados cento e trinta cargos de provimento efetivo de
Auditor Interno.

Ad. 27 - Os cargos de provimento efetivo transformados e criados
em decorrência desta lei serão identificados em decreto.

Art. 28 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei deverão ser estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela lei de política remuneratória, observadas as
estruturas previstas no Anexo 1.

Art. 29 - Os atuais servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo integrantes da carreira de Administrador Público serão
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enquadrados na carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, conforme tabela de correlação constante do
Anexo II.

Art. 30 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 29 serão estabelecidas em
decreto e deverão abarcar critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo atualmente
ocupado pelo servidor;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo que foi transformado no cargo integrante desta carreira;

III - o vencimento básico do cargo percebido pelo servidor público na
data da publicação do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento.

Parágrafo único - As regras de posicionamento não implicarão em
redução da remuneração percebida pelo servidor na data da
publicação do decreto que as estabelecer.

Art. 31 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 29 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico destas carreiras, bem como do decreto a que se
refere o art. 30.

§ 1 O - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que
trata o § 1°, os servidores manterão as mesmas vantagens e o mesmo
valor de vencimento básico percebidos até aquela data.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" serão realizados por meio de
resolução do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 32 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura da nova
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental na forma da correlação constante do Anexo II apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e grau em que for posicionado, assegurando-se as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores desta carreira, levando-
se em consideração para tal fim o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria.

Art. 33 - 0 servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do
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Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, mediante
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
efetivo das carreiras de que trata esta lei, com jornada equivalente à
do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais,
gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração do
cargo de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a
título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "capuf'
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 34- Ficam revogados os arts. 1° ao 80, 10 e 11 da Lei n° 11.658,
de 2 de dezembro de 1994; o art. 10 da Lei n° 12.872, de 17 de junho
de 1998; os incisos 11  IV e o parágrafo único dos arts. l°a 15, os §
20 ao 40 do art. 16, os arts. 17 a 28 e os Anexos 1, III e IV da Lei n°
13.085, de 31 de dezembro de 1998.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, 12, 25,26 e 28 da Lei n° de de de 2003)
1.1 - Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 19.6.2004.
Anexo II

(a que se referem os arts. 25, 26, 29 e 32 da Lei n° de de de 2003)
Tabela de Correlação

2.1 - Carreira de Especialista em Políticas e Gestão Governamental
* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 19.6.2004.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.530/2004

Comissão de Constituição e Justiça

rÃ
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Relatório

O Projeto de Lei n° 1.530/2004, do Deputado George Hilton, dispõe
sobre a doação do cordão umbilical dos recém-nascidos.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/4/2004, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, cabe-nos
• examinar a matéria quanto a sua juricidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende normatizar a doação do cordão

umbilical em maternidades e estabelecimentos hospitalares do
Estado, bem como nos organismos de saúde que recebem recursos
estaduais.

O procedimento previsto é bastante simples. Compete à parturiente
autorizar a doação, por meio da assinatura de um termo. Garante-se o
sigilo do doador. Ademais, as normas do projeto se aplicam apenas
ao recém-nascido cujo parto tenha ocorrido entre a trigésima e a
quadragésima segunda semana de gravidez.

A proposta contém regras acessórias, que visam tornar viável a
concretização da sua idéia central. Eventuais despesas decorrentes
da implementação do projeto deverão constar da legislação
orçamentária do ano vindouro. Condiciona-se a eficácia jurídica da
futura lei.

De acordo com o disposto no inciso XII do art. 24 da Constituição da
República, o Estado tem competência legislativa suplementar na
matéria. Ademais, não há restrição quanto à iniciativa parlamentar no
texto da Constituição mineira. Ainda vale lembrar que a proposta se
dirige exclusivamente aos hospitais públicos estaduais ou aos
estabelecimentos que recebem recursos do Estado. Assim, do ponto
de vista jurídico-formal, o projeto encontra justificação plena.

Entretanto, o que mais importa é o alcance social da medida. Já é
tempo de o Estado enfrentar tão delicado tema, estabelecendo regras
claras que estimulem a doação dos cordões umbilicais e que, ao
mesmo tempo, garantam a intimidade da parturiente.

Conforme expõe o autor da matéria, na justificação do projeto, "uma
conquista extraordinária da Medicina ainda depende da colaboração
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dos cidadãos para salvar vidas; basta que aumente o número de
doadores do cordão umbilical de recém-nascidos, para serem
aplicados em pacientes que necessitem de transplantes de medula
óssea. A célula-tronco injetada pelo sangue do cordão umbilical,
desde que haja compatibilidade entre o doador e o beneficiário, pode
ajudar no tratamento de vários tipos de tumores e ainda da leucemia".

E disso que trata o projeto: sensibilizar os cidadãos sobre a
importância que tem o cordão umbilical de recém-nascidos para o
combate a vários tipos de tumores, em outras palavras, incentivar a
sociedade a colaborar na aquisição de recursos que ajudem a salvar
vidas.

Conclusão
Com	base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .53012004.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Gilberto Abramo - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.614/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa a Mensagem n°
209/2004, contendo o projeto de lei em exame, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Padre Paraíso.

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 13/5/2004, 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
A proposição em análise se refere à transferência de bem público do

Estado para o Município de Padre Paraíso, que se compromete a
utilizá-lo para implemento de atividades sociais.

O referido imóvel, constituído de terreno com área de 2.880m 2, está
situado na zona urbana desse município.

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.
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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, no caso, no compromisso de o Executivo Municipal ali instalar
um Centro Cultural e Educacional com finalidade social.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com o outro ente
da Federação está revestido de garantia, pois, descumprida a causa
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.614/2004.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.639/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
1.639/2004 "dispõe sobre a criação de uma Delegacia Especializada
em Acidentes do Trabalho na estrutura organizacional da Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/5/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão apreciar, preliminarmente, os aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria, consoante
determina o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento visa à criação de uma Delegacia

Especializada em Acidentes do Trabalho, a ser inserida na estrutura
orgânica da Polícia Civil do Estado, que terá a atribuição de apurar e
tipificar as responsabilidades penais em caso de acidente que envolva
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trabalhadores no exercício de suas atividades profissionais. Além
disso, determina à Secretaria de Estado da Defesa Social a adoção
das providências necessárias ao embasamento técnico e científico do
pessoal (Delegados, Escrivães e Investigadores), de modo a
proporcionar a estas autoridades os conhecimentos indispensáveis ao
bom exercício de suas funções.

O art. 20 estabelece que a referida Delegacia prestará serviços em
regime de dois turnos, em consonância com a Delegacia Regional do
Trabalho - DRT-MG -, a de Segurança e Medicina do Trabalho e os
sindicatos classistas.

A Polícia Civil, órgão permanente do poder público, subordina-se ao
Governador do Estado e dispõe de competência constitucional para
exercer as funções de polícia judiciária e de apuração das infrações
penais, salvo as militares, conforme estabelecem os arts. 137, 138 e
139 da Carta mineira. Para fins operacionais, integra a Secretaria de
Estado de Defesa Social, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros Militar, nos termos do art. 6 0 da Lei Delegada n° 56, de
2003.

Sendo a Polícia Civil órgão autônomo da administração direta do
Poder Executivo, a modificação de sua estrutura organizacional, seja
mediante a criação, seja mediante a transformação ou a extinção de
unidades administrativas, é matéria afeta à discricionariedade política
do Governador do Estado. Este detém a competência privativa para
exercer a direção superior do poder administrador, conforme previsto
no art. 90, II, da Constituição do Estado. Conseqüentemente, qualquer
alteração a ser implementada no aparelho burocrático dos órgãos e
das entidades do Executivo depende da iniciativa legislativa da
mencionada autoridade política.

O ordenamento constitucional vigente, tanto no plano federal quanto
no âmbito estadual, estabelece regras atinentes à iniciativa privativa
para a deflagração do procedimento de feitura das leis, em
consonância com o tradicional princípio da separação dos Poderes.
No caso específico de Minas Gerais, as principais normas sobre a
matéria constam no art. 66 da Carta mineira, que estabelece uma
nítida reserva de competência das autoridades públicas para a
apresentação de projetos de lei a esta Casa Legislativa. As atividades
ou atribuições conferidas privativamente a cada órgão ou Poder não
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podem ser usurpadas pelos demais órgãos constituídos, pois o
objetivo por excelência desses preceitos é assegurar a divisão de
funções no Estado democrático de direito. O assunto está intimamente
relacionado com a independência de cada um dos Poderes para
dispor sobre as atividades que lhes são afetas, o que deve ser
analisado com fulcro no sistema de freios e contrapesos que norteia
as relações entre os Poderes estruturais do Estado. Assim, para a
construção do direito positivo é imprescindível a deliberação do órgão
legislativo, por força da Constituição, embora algumas matérias
estejam juridicamente condicionadas à iniciativa do Executivo, do
Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas.

No caso do projeto de lei em referência, o assunto se enquadra
nitidamente no domínio privativo do Governador do Estado, conforme
se depreende do disposto no art. 66, III, "e", da Carta mineira, ao
atribuir a essa autoridade competência para dispor sobre "a criação,
estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e
entidade da administração indireta". Essa dicção normativa afasta a
possibilidade de membro do Poder Legislativo invadir a esfera de
atribuições antecipadamente reservada ao Chefe do Executivo, por
expressa determinação constitucional. Não basta a utilização do
instrumento legislativo adequado para a disciplina do assunto - no
caso, a lei ordinária -, uma vez que devem ser respeitadas também as
diretrizes relativas à competência para a instauração do processo
legislativo. A inobservância de qualquer dessas disposições implica
vício jurídico do procedimento, o que poderá comprometer a eficácia
da futura norma jurídica, na hipótese de eventual provocação do
Poder Judiciário com vistas à declaração de inconstitucionalidade da
lei.

Dessa forma, não obstante a digna preocupação do autor do projeto
em dotar o Estado de uma Delegacia Especial de Acidentes do
Trabalho na estrutura da Polícia Civil, a proposição choca-se com
normas elementares do texto magno referentes à divisão de funções,
o que impossibilita a tramitação da matéria nesta Casa. Como o
exame preliminar desta Comissão restringe-se aos aspectos de
juridicidade, à luz das normas regimentais, não cabe análise do mérito
da proposição, que é atribuição de outras comissões permanentes.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.639/2004.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara (voto contrário) - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.672/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n°
1.672/2004 estabelece a Política da Pessoa com Deficiência para o
Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/5/2004, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame estabelece política para os deficientes do

Estado, aglutinando o tratamento normativo nos mais distintos campos
destinados a esse grupo de pessoas.

A fundamentação deste parecer se divide em duas partes:
inicialmente, levantaremos questão preliminar de ordem processual,
para, em seguida, analisar o mérito da proposição.

A dimensão inovadora do projeto não reside tanto em seu conteúdo,
mas notadamente na proposta de se reunir em um mesmo diploma
legal os diversos direitos e garantias assegurados aos deficientes
físicos, facilitando-lhes o conhecimento da norma. De fato, no
ordenamento jurídico estadual, há diversas normas tratando do
deficiente físico. Como se verá, também tramitam nesta Casa vários
projetos de lei dispondo sobre diversos direitos dos deficientes físicos.
O projeto em exame dispõe sobre a maioria das questões tratadas
nos demais projetos. Apenas para citar alguns exemplos, mencionem-
se:

Projeto de Lei n° 57/2003, que acrescenta dispositivos à Lei n°
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10.379, de 10/1/91, que reconhece oficialmente no Estado como
meio de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem
codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Projeto de Lei n° 102/2003, que estabelece normas para concurso
público, tratando especificamente do deficiente físico.

Projeto de Lei n° 321/2003, que dispõe sobre o acesso e a
permanência de deficientes visuais acompanhados por cão-guia em
locais abertos ao público e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 743/2003, que dispõe sobre a destinação
preferencial dos apartamentos térreos nos edifícios construídos pelos
programas de habitação do Estado.

Projeto de Lei n° 877/2003, que dispõe sobre a reserva de vaga, em
estágio, para pessoa portadora de deficiência, em órgão das
administrações públicas direta e indireta do Estado.

Projeto de Lei n° 902/2003, que estabelece diretrizes para facilitar o
acesso a espaço público de pessoa portadora de deficiência física,
visual ou com mobilidade reduzida.

Projeto de Lei n° 95312003, que altera a Lei n° 11.666, que
estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo com o
estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1°, 1
da Constituição Estadual.

Projeto de Lei n° 1.379/2004, que institui a Semana do Portador de
Deficiência e dá outras providências.

O projeto em exame coloca, desta forma, questão de ordem
processual interessante, uma vez que o Regimento Interno determina
que a proposição que guarda identidade ou semelhança com outra
anteriormente apresentada deve ser a ela anexada. Ocorre que este
projeto não apresenta esta característica com relação a nenhuma das
proposições de forma isolada, porque é muito mais amplo que
qualquer uma delas - parece ser este o entendimento da Presidência
desta Casa, que não determinou a anexação -, e apresenta identidade
com o conjunto dos projetos acima mencionados. Seja qual for o
encaminhamento adotado pela Casa, há que preservar a autoria das
proposições acima mencionadas.

Poderia esta Comissão sugerir o desmembramento do projeto em
tela, possibilitando a anexação das partes que apresentam identidade
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ou semelhança, nos termos do art. 173 do Regimento Interno. É
uma decisão de política legislativa a opção entre a aprovação da
legislação esparsa sobre uma mesma matéria ou a reunião dos
diversos projetos em um único diploma legal. Essa opção, que diz
respeito ao produto final de nosso labor legislativo, deve orientar a
tramitação deste e dos demais projetos que versam sobre os direitos
do deficientes. De nossa parte, parece-nos mais adequado o
tratamento unificado da matéria em um único diploma legal,
orientando-nos pelo propósito de consolidação e sistematização das
normas jurídicas.

Registre-se que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais investiu
na reflexão sobre a organização da legislação estadual, processo que
brevemente culminará com a aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 50/2004. Esse projeto, que já foi aprovado em 20
turno, prevê a criação de um grupo coordenador responsável pela
seleção de matérias e de grupos de trabalho responsáveis pela sua
sistematização ou codificação. Convém oportunamente submeter o
projeto em exame ao grupo coordenador que será criado tão logo seja
aprovado o referido projeto de lei complementar, para que se dê
tratamento sistemático à matéria.

Feitas estas considêrações de ordem processual, iniciamos a
análise do conteúdo do projeto. Identificamos um ponto merecedor de
considerações, tendo em vista sua alteração, a saber: a gratuidade no
transporte público, prevista no art. 13.

A primeira objeção reside no fato de que qualquer tratamento
diferenciado deverá basear-se em uma justificativa lógica que
demonstre a inexistência de ofensa ao princípio da igualdade. Assim,
se os deficientes têm dificuldade de acesso aos prédios públicos em
virtude de barreiras arquitetônicas, é legítimo exigir que os
equipamentos urbanos disponham de mecanismos, como rampas,
que afastem estas barreiras. Contudo, não reconhecemos essa
justificativa lógica na gratuidade do transporte público, porque muitos
deficientes físicos dispõem de recursos para arcar com as despesas
de transporte público.

Sobre a matéria, confira-se manifestação do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro sobre a inconstitucionalidade da Lei n°3.339/1999:

"Representação por inconstitucionaldiade.	Gratuidade em

rÀ



1244
transportes urbanos. Desrespeito a princípios da Constituição
Federal e da Carta do Estado do Rio de Janeiro. Procedência da ação
direta de inconstitucionalidade.

Desatendidas exigências da Constituição Federal e da Estadual para
concessão de gratuidade em transportes urbanos, tanto no que
conceme à iniciativa da Lei quanto no que diz respeito à indicação de
custeio, não pode a norma ter vigência por reconhecida afronta a
princípio básico da Carta Maior."

Por fim, não há como exigir das empresas concessionárias de
transporte intermunicipal as adaptações previstas no art. 12, porque
não existem modelos fabricados com tais características. Ademais,
revela-se desarrazoado exigir a substituição de todos os veículos das
linhas intermunicipais, pois isso contraria o principio da eficiência, que
prima pela melhor utilização dos recursos públicos, de maneira a
evitar desperdícios e a garantir a modicidade das tarifas públicas. Ora,
a substituição da frota ou a adaptação dos veículos em circulação
apresentam elevado custo, o que demandaria significativa elevação
das tarifas, a fim de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão. Sendo assim, apresentamos
as Emendas n° 1 e 2.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.672/2004 com as Emendas n o
s 1 e

2, que apresentamos.
EMENDA N° 1

Suprima-se o art. 12.
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 13.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

-
0 Sr. Presidente despachou, em 17/6/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
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José Arnaldo Villamarim, ocorrido em 17/6/2004, no Município de
Campanha. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Francisco Dias, ocorrido em 14/6/2004, no Município de Ervália. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do
Vereador Maximiniano de Oliveira, ocorrido em 14/6/2004, no
Município de Paracatu. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
José Eustáquio Pereira, ocorrido em 12/6/2004, no Município de.Patos
de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 31 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 16/6/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
• Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Atas - Questão de
ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei Complementar
n° 50/2004; aprovação - 2a Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - Inexistência
de quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição -Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 27212003;
apresentação das Emendas n

o
s 1 a 6; encerramento da discussão;

votação do Substitutivo n° 2, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo n° i e do vencido em i° turno; leitura
das Emendas n os 1 a 6; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação
da Emenda n° 2; aprovação; votação da Emenda n° 3; aprovação;
votação da Emenda n° 4; aprovação; votação da Emenda n° 5;
aprovação; votação da Emenda n° 6; aprovação; declaração de voto -
Discussão, em i° turno, do Projeto de Lei n° 1.270/2003; aprovação
na forma do Substitutivo n° i - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n°736/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 842/2003; requerimento do Deputado Paulo Cesar; aprovação
do requerimento - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.290/2003; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; declarações
de voto - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei n os 1.292, 1.311
e 1.312/2003 e 1.395/2004; aprovação - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.352/2004; aprovação - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - .George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Biliar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Miguel Martini - Neider Moreira - 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 -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h06min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome dc
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniõe5
anteriores.

ia Parte
Atas

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei questão de

ordem apenas para comunicar às Deputadas e aos Deputados que se
encontra presente o Dr. Eugênio Peixoto, Secretário de
Reordenamento Agrário.

A convite da Comissão de Agropecuária desta Casa, amanhã ele
nos apresentará o projeto de crédito fundiário que o Governo Federal
tem implementado no País, incluindo evidentemente Minas Gerais. Ele
tem uma grande importância no palco do reordenamento agrário do
País para o assentamento de famílias necessitadas de terra.

rÀ
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Portanto, não faço apenas a apresentação do Eugênio, mas

também um convite aos nobres Deputados para que compareçam à
reunião. Por ser esse um programa amplo, ele pode ser aplicado em
toda a região do Estado e ter, por parte dos Deputados, um grande
incentivo para que famílias obtenham terra a partir do crédito do
Governo Federal, que faz convênios com os Estados.

Enfim, por ser o tema de interesse de todos nós, Deputados, pedi a
V. Exa. licença para fazer este convite aos parlamentares para
estarem presentes amanhã, às 10 horas, na Comissão de
Agropecuária. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

Complementar n° 50/2904, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis
do Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o  aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os Projetos de Lei n o
s 359, 501, 1.084 e 1.188/2003 e 1.397 e

1.398/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à

MIÁM
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noite, bem como os Projetos de Lei n os 292, 439, 1.068 e
1.12712003, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei n°27212003 seja apreciado em 1 0 lugar entre as
matérias em fase de discussão e que os Projetos de Lei n

o
s 1.352,

1.353 e 1.396/2004 sejam apreciados em último lugar, nessa ordem.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 272/2003, do Deputado
Paulo Piau, que institui mecanismos de incentivo ao ingresso de
setores etnorraciais historicamente discriminados em
estabelecimentos de ensino público estadual de ensino superior. A
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, ao vencido em 1° turno, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1 da Comissão de Direitos Humanos. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 272/2003

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Será constituída, nos termos definidos em decreto,

comissão com a finalidade de acompanhar e avaliar o sistema de
reserva de vagas instituído por esta lei.

Parágrafo único - A comissão referida no "capuf' será composta de
forma paritária, garantindo-se o equilíbrio de representatividade entre
os grupos beneficiados pela reserva de vagas de que trata esta lei e
os representantes do Poder Executivo e das universidades públicas
estaduais.".

Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.

rs
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Paulo Piau

EMENDA N°2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A Lei Orçamentária Anual conterá dotação específica para

o atendimento do disposto no art. 9° desta lei.".
Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Paulo Piau

•
	

EMENDA N°3
Substituam-se os arts. 1° a 40 pelos seguintes arts. 1° e 20 ,

renumerando-se os demais:
"Art. 1° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - reservarão,
em cada curso de graduação e curso técnico de nível médio por elas
mantidos, percentual de vagas para os seguintes grupos de
candidatos:

- carentes, desde que afrodescendentes ou egressos de escolas
públicas;

II - portadores de deficiência;
III - indígenas.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se:

- carente o candidato assim definido pelas instituições referidas no
"caput", que fixarão os critérios para apuração dessa condição,
fundamentando-se, para tal, nos indicadores socioeconômicos oficiais;

II - afrodescendente ou indígena o candidato que assim se declarar,
observadas outras exigências estabelecidas pela instituição de ensino;

II - egresso da escola pública o candidato que tenha cursado o
ensino médio integralmente na rede pública;

IV - portador de deficiência o candidato assim caracterizado nos
termos da Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 20 - A UEMG e a UNIMONTES reservarão, no mínimo, 45%
(quarenta e cinco por cento) das vagas oferecidas, e que será feito da
seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento) serão destinados aos candidatos
carentes, nos termos desta lei, assim distribuídos:

a) 20% (vinte por cento) destinados a candidatos afrodescendentes;
b) 20% (vinte por cento) destinados a candidatos oriundos da rede

pública.

LW
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II - 5% (cinco por cento) destinados a candidatos portadores de

deficiência e indígenas;
Parágrafo único - As instituições de ensino terão autonomia para

aumentar os percentuais estabelecidos nos incisos anteriores, de
forma diferenciada por curso, turno e região de oferta, conforme a
composição étnica e socioeconômica da população abrangida pela
circunscrição regional da instituição e o perfil da clientela de cada
urso, visando a promover uma distribuição equânime de

oportunidades de ingresso nos cursos que apresentam maior
demanda.".

Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Paulo Piau

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação:
"Art. 9° - A instituição de ensino implantará, quando necessário,

mecanismos para subsidiar o progresso acadêmico dos estudantes
carentes beneficiados pela reserva de vagas instituída por esta lei,
conforme critérios objetivos de avaliação e de forma a garantir o
progressivo nivelamento entre os percentuais de ingresso e de
diplomação.".

Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Paulo Piau

EMENDA N°5
Dê-se aos arts. 11 e 12 a seguinte redação, renumerando-se o

último artigo:
"Art. 11 - O Poder Executivo procederá, no prazo de dez anos

contados da publicação desta lei, à revisão do sistema de reserva de
vagas instituído em favor dos grupos referidos no art. 1.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".
Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Paulo Piau

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 10 - Estende-se às fundações agregadas à UEMG a

obrigatoriedade da reserva de vagas de que trata esta lei, mantendo-
se entretanto, as condições de adimplemento das mensalidades pelos
alunos que tiverem o acesso pelo sistema de cotas.".

rÁ



1252
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2004.
Paulo Piau
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
6 emendas do Deputado Paulo Piau, as quais receberam os n

o
s 1 a 6,

e que, nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento Interno, serão
votadas independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n°

• 2, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1
e o vencido em 1° turno. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à leitura das Emendas nos 1 a 6.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê as Emendas
1 a 6, anteriormente publicadas.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 4. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 5. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 6. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n0 272/2003 na forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas n o

s 1
a 6. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia,
serei breve. Não poderia deixar de dizer da alegria por um projeto que
está nesta Casa há vários anos e cuja origem creditamos ao ex-
Deputado Amilcar Martins. No início desta legislatura, tivemos o seu
consentimento para desarquivá-lo. Posteriormente, a Casa agregou
projetos das Deputadas Marília Campos, Ana Maria Resende e Jô
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Moraes, e do Deputado Miguel Martini.

Com essa agregação, tomou-se um só projeto, todos com o mesmo
objetivo, criação de cotas para os afrodescendentes, para os
deficientes físicos, para os índios, enfim, para as categorias com que
o Brasil tem alguma dívida social.

Sr. Presidente, esse projeto foi muito debatido e está avançando em
relação ao Rio, à Bahia e também em relação às discussões que já
estão na UNB e em São Paulo. O pano de fundo desse projeto é
exatamente o aluno carente, o aluno egresso da escola pública. A
UEMG e a UNIMONTES doravante terão condições de fazer justiça,
incorporando as pessoas carentes, os afrodescendentes, os
deficientes físicos ou os indígenas, que, de alguma forma, teriam
dificuldades para ingressar no ensino universitário.

Parabenizo todos os Deputados que participaram desse projeto. E
agora, neste momento da aprovação, quero dizer da alegria de estar
aqui revelando o nosso encantamento, porque, com certeza, um país
tão injusto como o nosso, sendo a educação o caminho único de fazer
justiça social, temos a esperança de que poderemos estar construindo
um Estado melhor e um Brasil melhor. Portanto os meus
agradecimentos e os parabéns a esta Assembléia Legislativa. Minas
poderia ter saído à frente com esse projeto das cotas, principalmente
com as cotas para os afrodescendentes, mas, evidentemente, o
projeto sai melhor, e poderemos fazê-lo andar de maneira a
desenvolver o nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.270/2003, do Deputado Célio Moreira, que dá nova redação ao art.
1° da Lei n° 14.567, de 9/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a
classificar o grupo sangüíneo e o fator Ah juntamente com o "exame
do pezinho", e dá outras providências. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Saúde opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de

rÃ
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Lei n° 1.270/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Saúde.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 736/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cabo 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 2° turno, do Projeto de Lei n° 842/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel que especifica. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública,
ao vencido em 1° turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Cesar, solicitando o adiamento da discussão do projeto por cinco dias.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.290/2003, do
Deputado Ricardo Duarte, que acrescenta o inciso III ao art. 14 da Lei
n° 14.161, de 17/1/2002, que dispõe sobre a política e a proteção à
fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A
Comissão de Política Agropecuária 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
tumo, o Projeto de Lei n° 1.290/2003 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
A Deputada M-aria Tc*reza Lara - Cumprimento o companheiro

Deputado Ricardo Duarte por esse projeto, lembrando que o Governo

MOWS
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Lula criou a Secretaria Especial da Pesca, que tem dado grande
incentivo à área. Agradecemos o apoio das Deputadas e dos
Deputados desta Casa à aprovação desse projeto, registrando o fato
como um passo importante em nosso Estado. Mais uma vez,
lembramos que a Secretaria Especial da Pesca tem dado sua
contribuição na ampliação da economia do nosso Estado, além de
propiciar o lazer aos pescadores de Minas Gerais.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, agradeço aos
companheiros que votaram favoravelmente ao projeto, que tem
grande importância para Minas, detentor que é de um grande número
de lagos e de represas de hidrelétricas. Muitos pescadores, que
tinham sua vida ligada aos rios, perderam sua condição de
sobrevivência. A possibilidade de se fazer piscicultura em tanques-
redes nas represas da CEMIG e de Furnas poderá devolver-lhes essa
condição. E importante a aprovação desse projeto, para que seja
posto em prática imediatamente, fazendo com que muitas famílias
mineiras tenham uma vida mais digna. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.29212003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Leopoldina 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° 1.311/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Guaxupé 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° 1.31212003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Três Pontas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 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. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.395/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruoca 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 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.352/2004, do
Governador do Estado, que altera o art. 101 da Lei n° 13.317, de
24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Saúde 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 Saúde.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, há algumas semanas, o

Líder da Maioria ocupou a tribuna desta Casa para falar que havia
uma decisão do Supremo Tribunal Federal cassando as liminares.
Afirmou, então, que a Taxa de Incêndio é legal e constitucional, mas
sabemos que isso não é verdade. Fomos informados de que um
membro do Governo do Estado esteve com um Ministro do STF, mas
não há nenhuma decisão ainda. Todavia, o Deputado trouxe a esta
Casa uma informação que não corresponde à verdade. Por isso peço
uma justificativa. Deixo bem claro o posicionamento do Bloco PT-
PCdoB: no que se refere à Taxa de Incêndio, vamos até o fim. O
Governador Aécio Neves continua com voracidade, querendo, de toda
maneira, cobrá-la, tentando fazer articulações, pressionando. Como
se vê, está querendo de qualquer jeito cobrar da população a Taxa de
Incêndio, até mesmo utilizando-se do posicionamento equivocado de
sua liderança nesta Casa. Entendo que, no mínimo, esse Deputado
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tem de se desculpar com os demais parlamentares e com a
população mineira.

Sabemos que essa taxa é injusta, imoral, absurda, e, por isso,
continuaremos pressionando. Apresentamos um projeto para revogar,
em caráter definitivo, essa Taxa de Incêndio. Houve um parecer
contrário da Comissão de Constituição e Justiça, e eu queria um
posicionamento dessa Comissão, porque é de iniciativa, sim, dos
Deputados, apresentar projetos no sentido de proceder à revogações
de caráter imediato. Gostaria também de saber o posicionamento do
Governador, porque ele faltou com a verdade por duas vezes. A
primeira, no dia 21 de abril, quando falou que suspendeu a Taxa de
Incêndio e que devolveria o dinheiro às pessoas que já a haviam
pago. Infelizmente, não aconteceu nem uma coisa nem outra. Não
devolveu, até o momento, o dinheiro para as pessoas que já haviam
pago a Taxa de Incêndio e também não suspendeu a Taxa de
Incêndio para as residências, para as pessoas físicas.

Ele prorrogou o prazo até o dia 29/4/2005. Assim, em 2005, a
população terá de pagar duas vezes, porque ele não suspendeu, mas
prorrogou o pagamento, prorrogou a validade da boleta. Quem
recebeu a boleta da Taxa de Incêndio este ano terá até o próximo ano
para pagá-la e, em 2005, receberá outra boleta. Ele não suspendeu.
Então, faltou com a verdade por duas vezes.

O projeto que apresentamos foi justamente com o objetivo de ajudar
o Governador, que tem de cumprir sua palavra. Sabemos que, se
tivesse suspendido, estaria cometendo um crime de responsabilidade
administrativa. Isso é improbidade administrativa; ele não pode, de
maneira alguma, fazer renúncia de receita. Que ele envie o projeto
para revogar a Taxa de Incêndio o mais rápido possível a esta Casa,
para ser votado.

Quero lamentar também o posicionamento do Governador em
relação à greve dos policiais militares, assim como à questão imediata
dos servidores públicos da educação, que fizeram assembléia. Há a
possibilidade de entrarem em greve.

Estive reunido hoje com alguns Defensores Públicos na cidade de
Uberlândia. Os Defensores Públicos estão paralisados. Não se
cumpre uma lei que foi aprovada nesta Casa. Sabemos o papel
importante desses profissionais em todo o Estado, embora não
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tenham nenhuma estrutura de trabalho. Não têm xerox ou
computador; estão passando por situação muito difícil. Esperamos
que esta Casa realmente se sensibilize e que o Governo do Estado
tenha um posicionamento firme em relação aos Defensores Públicos.

Deixo nosso repúdio ao posicionamento do Líder da Maioria nesta
Casa, que garantiu que havia decisão do Supremo Tribunal Federal
em relação à Taxa de Incêndio, mas não há nenhuma decisão até o
momento.

Continuaremos firmes contra essa taxa injusta, absurda, ilegal,
imoral e inconstitucional.

O Deputado Zé Maia - Quero falar do posicionamento que o
Deputado Weliton Prado e o PT têm tido nesta Casa. Primeiro, digo
que a Taxa de Incêndio, da forma como o PT defende, pune os
pequenos municípios, porque estes, pelo fato de não possuírem
corporação do Corpo de Bombeiros, acabam pagando pelo
atendimento nas grandes cidades, que têm esses serviços. São
recursos originados do orçamento geral do Estado, que deveriam ser
destinados a todos os municípios, mas são utilizados apenas para
pagamento dos serviços prestados pelos bombeiros nos grandes
municípios. E importante dizer isso e ainda destacar que o
posicionamento do PT nesta Casa tem refletido uma oposição
ultrapassada, raivosa, radical, que não tem mais espaço em nosso
País.

Hoje, em Minas Gerais, o PT faz uma oposição arcaica. Não há em
nenhum outro Estado e em nenhum outro partido oposição tão antiga
e prejudicial. E preciso deixar claro que o posicionamento do PT em
relação à Taxa de Incêndio pune e prejudica os pequenos municípios
mineiros. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 17, às 9
horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE

MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES - ART. 204, § 1°, DO
REGIMENTO INTERNO-, EM 1811212003

As 1 Oh9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Doutor Viana, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
1.116/2003 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Mauro Lobo. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,
às 14 horas de hoje, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Mauro Lobo - Antônio

Júlio.
ATA DA 8a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - ART. 204, § 1 0 , DO

REGIMENTO INTERNO -, EM 18/12/2003
Às 1 4h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana e Mauro Lobo, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei no
1.116/2003 é retirado da pauta pelo Presidente, pelo não-cumprimento
de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, às 16 horas
de hoje, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio -

Mauro Lobo.
ATA DA 88 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158
LEGISLATURA, EM 2/6/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Célio Moreira, Neider Moreira e
Sebastião Helvécio, 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 Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo Eduardo Behrens, do
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais,
prestando informações relativas a pedido encaminhado por meio do
Ofício n° 3.643/2003, da Comissão de Saúde; do Presidente e do 1°-
Secretário da Frente Parlamentar da Saúde, encaminhando
documento em que manifestam preocupação com a situação do SUS;
do Assessor Especial do Ministério da Saúde, em resposta ao
Requerimento n° 1.341/2003; e do Sr. Paulo Behrens, Corregedor do
CRM-MG, prestando informações relativas à denúncia feita pela Sra.
Ana Lúcia Carvalho de Oliveira. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
redistribui o Projeto de Lei n° 330/2003, no 2 0 turno, ao Deputado
Fahim Sawan, que solicita prorrogação de prazo para relatar o
parecer, pedido que é deferido pelo Presidente. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Fahim Sawan, para
proceder à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 621/2003,

MOS
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no 20 turno, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Ricardo Duarte, relator do Projeto de Lei n° 1.247/2003, no l o turno,
procede à leitura do parecer, mediante o qual opina pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1. Fazem uso da palavra para
discutir a matéria os Deputados Célio Moreira e Fahim Sawan.
Submetido a votação, é o parecer aprovado; registra-se o voto em
branco do Deputado Célio Moreira. O Presidente submete a votação o
requerimento do Deputado Fahim Sawan, em que solicita a retirada da
pauta do Projeto de Lei n° 1.362/2004, no 1° turno, pedido que é
aprovado pela Comissão. A seguir, o Presidente passa a palavra ao
Deputado NJeider Moreira para que proceda à leitura de seus
pareceres sobre os Projetos de Lei n os 1.390 e 1.45512004, no 1°
turno, mediante os quais conclui pela rejeição de ambos. Fazem uso
da palavra para discutir a matéria os Deputado Neider Moreira, Fahim
Sawan e Ricardo Duarte. Submetidos a votação, são os pareceres
aprovados. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei n

o
s 1.036/2003 (relator:

Deputado Ricardo Duarte); 1.528/2004 (relator: Deputado Carlos
Pimenta); 1.566/2004 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetidos
a votação, são aprovados em turno único, cada um por sua vez, os
Requerimentos n os 2.844, 2.899 e 2.903/2004. A Presidência submete
a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 1.427 e 1.434/2004, os quais são aprovados. 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 Fahim Sawan, em
que solicita ao Secretário da Saúde providências para a criação de
uma campanha de prevenção e controle de osteoporose; Ricardo
Duarte, em que solicita seja realizada reunião da Comissão para
discutir o Projeto de Lei n° 1.337/2003; Adelmo Carneiro Leão e
Ricardo Duarte, em que solicitam a realização de audiência pública
para discutir, com os convidados que menciona, a Operação Vampiro.
A Presidência informa que, por decisão unânime de seus membros, a
Comissão de Saúde passa a se reunir, ordinariamente, todas as

2 MIN
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quartas-feiras, às 1 5h3omin, ficando mantidas apenas as reuniões
previamente agendadas para os dias 17 e 24/6/2004. 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, 17 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Neider

Moreira - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 68 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 316/2004

Às 114h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Lúcia Pacífico e os Deputados Antônio Júlio, Roberto Carvalho e
Carlos Pimenta (substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes também, os Deputados Doutor Viana,
Neider Moreira e Ricardo Duarte. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacifico, 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 debater, em audiência
pública, a requerimento da Deputada Lúcia Pacifico, a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM - e os
conflitos hoje existentes entre médicos, seguradoras e usuários de
planos de saúde. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
n° 1.573/2004, no 1 0 turno, e comunica que designou o Deputado
Antônio Júlio para relatá-lo. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs.
Castinaldo Bastos Santos, Presidente da Associação Médica de Minas
Gerais - AMMG -; Geraldo Luiz Moreira Guedes, Presidente do
Conselho Regional de Medicina; Luísa Virgínia Almeida Fares
Machado e Cristiano Gonzaga da Mata Machado, representando o Sr.
Luiz Otávio Fernandes de Andrade, Presidente da Federação
Nacional de Cooperados Médicos - FENCOM -; Paulo Cézar Neves
Marques, Promotor de Justiça da Área de Saúde; Luciana Atheniense,
advogada do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de
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Minas Gerais; e Maria do Céu Kupidlowski, Presidente do
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência faz uso
da palavra, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio - Roberto

Carvalho.
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA SILVICULTURA, EM 8/6/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Leonardo Quintão, Célio Moreira, Doutor Viana, Padre
João e Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonardo Qüintão, 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
debater, com diversos convidados, o tema "Siderurgia a Carvão
Vegetal e Energia" e comunica o recebimento de ofício do Sr. Gilman
Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, publicado no Diário do
Legislativo de 4/6/2004. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Luiz Eduardo
Furiati Lopes, Secretário-Executivo do SINDIFER; Adelmo J. Melgaço,
Diretor da ABRAFE; Maria Emitia de Rezende, Diretora da
BIOCARBO; Marcelo D. Mulier, representando o Presidente da
RENABIO; Guilherme Dias de Freitas, da Assessoria de Meio
Ambiente da V&M Florestal; Rubens Ferreira Filho, Superintendente
de Controladoria da V&M Florestal; Tútio Jardim Raad, Coodenador
Técnico de Carbonização da V&M Florestal; Helder Bolognani
Andrade, Coordenador de Silvicultura da V&M Florestal; Roseli
Carvalho Dias, Coordenadora Administrativa do Sindicato de Fundição
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no Estado de Minas Gerais, representando a ABIFA; Márcio
Moreira, Gerente do Departamento de Indústrias de Mineração e
Metalurgia do INDI; Gilvan Westin Cosenza, do Departamento Rural e
Agroindustrial do BDMG; Carlos Tadeu de Meio, Gerente Negocia[ da
Superintendência Estadual do Banco do Brasil; José Batuira de Assis,
Secretário Executivo da AMS; José do Carmo Neves e José Medina
da Fonseca, representando o IEF; Carlos Mercês de Oliveira e Tereza
Cristina Santos, ambos representando o Ministério Público - CAO -
MA; Rodrigo Pinto Mata Machado, Professor do Setor de Ecologia do
Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da
UFMG; José Antônio Furiani, representando a SMEF; e Ivo Pêra Eboli,
representando a EMATER. A Presidência tece as considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. 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 requerimentos desta Comissão (3), solicitando a
prorrogação do prazo de funcionamento desta Comissão por mais
trinta dias; seja convidado o Sr. Ivo Pêra Eboli, Coordenador Técnico
de Silvicultura da EMATER-MG, para acompanhar os trabalhos desta
Comissão; e sejam convidados os representantes das entidades que
menciona para as reuniões dos dias 24, 29 e 30/6/2004. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, dos parlamentares e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 17 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Célio Moreira - Padre João - Leonardo

Quintão - Doutor Viana.
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 8/6/2004

Às 1 Ohl Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da
Liderança do PMDB ) e Weliton Prado (substituindo a Deputada Jô
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Moraes, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCd0B),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Romeu Scarioli, Presidente do
BDMG, e Genir Carneiro Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Muriaé, publicadas em 6/6/2004. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.075/2003 (relatores: Deputados
Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva); 1.538/2004 (Deputado Fábio
Avelar) e 1.34612004 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 que conclui pela
aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.350/2004 com as
Emendas nos 1 a 5 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude
de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Domingos Sávio, que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei n° 38/2003, no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Weliton Prado. O Projeto de Lei Complementar n° 47/2003 e
o Projeto de Lei n° 144/2003, ambos em 1 0 turno, são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados Weliton Prado e
Domingos Sávio, respectivamente, aprovados pela Comissão. Passa-
se à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 2.865, 2.871 e 2.908/2004 com a Emenda n° 1;
2.909, 2.913, 2.929, 2.933, 2.935 e 2.943/2004. Passa-se à 3B Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Doutor Viana, em que
solicita reunião conjunta desta Comissão e da Comissão do Trabalho
para discutirem, em audiência pública, ações e atos da administração
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pública relacionados a contratações irregulares, pagamentos de
multas e acordo para realização de concursos públicos em dez
empresas públicas; do Deputado Paulo Piau e da Deputada Jô
Moraes, em que solicitam sejam encaminhados aos titulares dos
órgãos que mencionam ofícios comunicando que as autoridades
presentes na reunião desta Comissão realizada em 10/6/2004
acataram a proposta de criação, em Uberaba e sob a coordenação da
EPAMIG, de um grupo de trabalho com o objetivo de propor soluções
para os problemas relacionados à Fazenda Experimental Getúlio
Vargas e à Fazenda Municipal Nossa Senhora da Abadia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Paulo Piau - Jó

Moraes.
ATA DA 158 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 8/6/2004

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Padre João e Doutor Viana e a Deputada Ana Maria
Resende, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Lúcia Pacífico e o Deputado Paulo Piau.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matérias constantes na pauta e a debater a atual situação
dos produtores de leite do Estado, especialmente as dificuldades
enfrentadas pelos produtores de leite e fabricantes de queijo artesanal
do Município de Barbacena. A seguir, comunica o recebimento da
seguinte correspondência: Ofício n° 91/2004, do Deputado Federal
Anderson Adauto, em que convida os membros desta Comissão para
participar da audiência pública a ser realizada no Plenário n° 6, Anexo
II, na Câmara dos Deputados em Brasília-DF, no próximo dia 22 de
junho, às 14h30min, com a finalidade de debater os prejuízos
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causados pela "ferrugem asiática" na safra de soja de 2004 e
discutir alternativas de combate à doença no País; Ofício n°
1 .272/2004, do Deputado Gil Pereira, que encaminha expediente do
Sr. Rodrigo Santana Alvim, Presidente da Câmara Setorial do Leite e
Derivados do CONSAGRO; "A.R." do Sr. Juarez da Silva Campos, do
IMA de Barbacena, referente a convite para participar dessa reunião.
O Presidente acusa o recebimento da Mensagem n° 240/2004, e
comunica que designou o Deputado Doutor Viana para relatá-la.
Passa-se à i 8 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, o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.214/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Padre
João); e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.457/2004
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as
Emendas n

os 2 e 3 (relator: Deputado Doutor Viana); e é aprovado o
parecer sobre a Mensagem n° 214/2004, que conclui pela
apresentação de projeto de resolução (relator: Deputado Gil Pereira).
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.525/2004 (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro).
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.947/2004. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre a atual situação dos produtores de leite do Estado.
Registra-se a presença dos Srs. Luiz Carlos Netto, Promotor de
Justiça da 38 Vara Cível da Comarca de Barbacena; Pedro Luiz
Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA, representando o Diretor-
Geral do IMA e o Diretor Regional desse Instituto em Barbacena;
Eduardo Dessimoni, representante da Comissão de Leite da FAEMG
e da Câmara Setorial do Leite, do CEPA; Paulo César de Alvim
Resende, Presidente da Associação dos Produtores de Leite do
Estado; Pauto do Carmo Martins, Chefe-Geral da EMBRAPA Gado de
Leite, de Juiz de Fora; Vicente de Paula Almeida, produtor de queijo
artesanal do Município de Barbacena; Renato José Laguardia de
Oliveira, Presidente do Sindicato Rural de Barbacena e região; Márcio
Carvalho, da FAEMG; Camilo Lélis dos Santos, representante da

rÁ



1268
Comunidade Senhora das Dores, em Barbacena; Márcio José da
Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Barbacena e região; Vereadores: Luiz Lúcio de Almeida e Paulo
Araújo, representando a Câmara Municipal de Barbacena; Alice
Bragato, Assessora do Deputado Federal César Medeiros; Sérgio
Avelar, Assessor Econômico da FAEMG, e Gerson Galvão, Secretário
da Agricultura de Barbacena. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Padre João e à Deputada Ana Maria Resende, autores dos
requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
Padre João - Presidente - Doutor Viana - Ana Maria Resende.

ATA DA 15° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15° LEGISLATURA, EM 916/2004
As 8h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Montes Claros 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
Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre denúncias de tortura praticada contra o Sr.
Eliezer Mendes Lima, acampado na Fazenda Covancas, conhecida
como Chico Mendes, localizada no Município de Campo Azul, bem
como sobre outras denúncias da prática de atos violentos cometidos
contra acampados do Movimento dos Sem-Terra em áreas rurais da
região e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do Sr. Ramato Luis Dresch, Juiz Titular da Vara de Conflitos Agrários
de Belo Horizonte e do Cel. PM Geraldo Magela Moreira de Freitas,
Comandante da 38 Região da Polícia Militar de Montes Claros,

WN



1269
justificando o não-comparecimento à reunião; e do Sr. Gercino
José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente da
Comissão Especial de Combate à Violência no Campo, indicando a
Sra. Moema de Fátima Sales Rocha como sua representante na
reunião. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados sobre o tema objeto da reunião e registra a presença dos
Srs. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Conflitos Agrários-
CAO-DHAC-CA; Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do ITER; Moema
de Fátima Sales Rocha, Ouvidora Regional do INCRA, representando
o Sr. Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do
INCRA em Minas Gerais e o Sr. Gersino José da Silva Filho, Ouvidor
Agrário Nacional; da Sra. Priscilla Claeys, representante da FIAN
Internacional da Bélgica; dos Srs. Felipe Gustavo Gonçalves Caires,
Promotor de Justiça da Comarca de Montes Claros; Paulo Roberto
Faccion e Alvimar Ribeiro dos Santos, estes do CPT-MG, os quais
tomam assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Biel Rocha e Roberto Ramos (3) em
que solicitam seja enviada manifestação de apoio à FIAN
Internacional e à ONU, em virtude do atentado sofrido pelos
integrantes dessa organização não governamental, juntamente com
os membros da Pastoral da Terra em frente à Fazenda Canoas, no
Município de Montes Claros; seja enviado ofício ao Sr. Nilmário
Miranda, Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos,
solicitando sejam tomadas as providências cabíveis com relação às
ameaças sofridas pelos Srs. Augusto Fraga e Francisco Barbosa, e
seja realizada reunião destinada a audiência pública com a
participação dos convidados que menciona, para debater as questões
de violação de direitos humanos no Município de Manga; Roberto
Ramos (3) em que solicita seja enviado ofício ao Procurador-Geral de
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Justiça, solicitando sejam tomadas providências relativas às
ameaças sofridas pelos sem-terras no Município de Montes Claros;
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da reunião, bem
como os documentos recebidos pela Comissão, à FIAN Internacional,
ao ITER, ao CAO-DH, à Ouvidoria Agrária, ao MST e a Pastoral da
Terra; e seja realizada visita da Comissão ao Ministro da Justiça, ao
Procurador-Geral da República e ao Presidente do INCRA, para dar
conhecimento dos casos de violação de direitos humanos
denunciados na reunião; Durval Angelo e Roberto Ramos em que
solicitam sejam realizadas audiências públicas da Comissão, com os
convidados que mencionam, nas nove regionais do Município de Belo
Horizonte, para debater a metodologia de recuperação de apenados
da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC -,
com vistas a sensibilizar a comunidade da Capital para a adoção
desse método; Biel Rocha em que solicita sejam encaminhados
ofícios aos Corregedores da Polícia Militar e Civil e ao Comandante-
Geral da PMMG, pedindo-lhes que sejam tomadas as providências
necessárias com relação a diversas denúncias de tortura, abuso de
autoridade e arbitrariedades contidas em depoimentos constantes nas
notas taquigráficas da reunião, bem como o afastamento dos policiais
envolvidos até a apuração dos fatos, com destaque para os casos dos
Srs. Eliezer Lima, de Campo Azul, Augusto Fraga, de Japonvar, André
Carlos, de Pirapora e Antoninho Cardoso, de São Francisco; Durval
Angelo e Biel Rocha em que solicitam seja encaminhado ofício ao Juiz
Titular do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros, pedindo-lhe
informações sobre a realização do julgamento do Detetive Juliano
Figueiredo Borborema; Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha
(3) em que solicitam seja encaminhado ofício ao Chefe da Polícia
Civil, pedindo-lhe a criação da Delegacia especializada no
atendimento da Criança e do.Adolescente, no Norte de Minas, com
sede em Montes Claros; seja encaminhado ofício ao Conselho
Estadual da Criança e do Adolescente, solicitando-lhe seja formada
uma comissão para apurar as condições do orfanato Jesus de Nazaré
em virtude das denúncias recebidas na reunião; e seja encaminhado
ofício ao Procurador responsável pelo CAO da Criança e do
Adolescente, solicitando-lhe apuração urgente das condições do
referido orfanato. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
•	ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 9/6/2004

As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Jô Moraes. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a debater, com convidados, o Projeto de Lei n°
571/2003, da Deputada Jô Moraes, que disciplina as atividades a
serem adotadas na prevenção e no combate às inundações e dá
outras providências e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: "folder" da III Semana do Meio Ambiente, que se
realizou no período de 2 a 5/6, no Centro Cultural do Colégio Pio XII;
"folder" do 60 Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas,
que se realizou no período de 6 a 10/6, em Gramado, RS; fax da
Comissão Pastoral da Terra-MG, solicitando empenho desta
Comissão para suspender as obras de construção da Usina
Hidrelétrica de irapé; fax do Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos
e da ONG Ponto Terra, convidando para a palestra Mudanças
Climáticas: Desafios e Oportunidades, realizada no dia 3/6, às
18horas, no Carrefour Pampulha; e oficio do Sr. limar Bastos Santos,
Presidente da FEAM, em atenção ao Requerimento n° 2.701/2004,
desta Comissão, publicado no "Diário do Legislativo" de 20/5/2004. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1 .357/2004, no
1° turno, para o qual designou como relator o Deputado Fábio Avelar.
Passa-se à i° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

WAIS



1272
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, no 1°
turno, sobre o Projeto de Lei n° 1.415/2004, que conclui por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Fábio Avelar). 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° 1.470/2004
(relatora: Deputada Maria José Haueisen), que recebeu parecer por
sua aprovação. 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 da Deputada Jô Moraes, em que solicita
sejam convidados a participar desta reunião o Sr. Tadeu Mendonça,
Secretário Executivo da AMM, e a Sra. Ednéia Aparecida de Souza,
Tesoureira da Federação das Associações de Moradores do Estado
de Minas Gerais; dos Deputados Paulo Piau, em que solicita seja
incluída a Lei n° 12.596, de 1997, no debate da reunião conjunta com
a Comissão de Política Agropecuária a ser realizada dia 15/6; Gustavo
Valadares, em que solicita seja convidado o Sr. José Fernando Coura
para participar da reunião conjunta com a Comissão de Participação
Popular que se realizará em Januária; Fábio Avelar, em que solicita
seja enviado voto de congratulações à Secretaria do Meio Ambiente
pelo início de operação do Sistema Integrado de Informação
Ambiental - SIAM -, que objetiva dar transparência e celeridade ao
processo de licenciamento ambiental; Carlos Pimenta, em que solicita
seja realizada reunião conjunta com a Comissão do Trabalho no
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de lrapé, para debater o
processo de construção da barragem e o reassentamento dos
proprietários de terras atingidos pela obra; e da Deputada Maria José
Haueisen (2), em que solicita seja realizada visita ao Município de
Inconfidentes, para apuração de denúncias de crime ambiental, e seja
enviado ofício ao Diretor-Geral do IEF pedindo-lhe estudar a
possibilidade de atendimento de reivindicação da Comissão de Meio
Ambiente do Município de Lavras. E aprovado em redação final o
Projeto de Lei n° 1.477/2004. A seguir, a Presidência interrompe os
trabalhos ordinários para, em reunião especial, ouvir os seguintes
convidados: Srs. José Marinho Filho, Assessor Jurídico do Gabinete



1273
Militar do Governador; Fabrízia Rezende Araújo, Chefe da Divisão
de Sistemas de Informação do IGAM; Alice Silva de Castilho, Gerente
de Hidrologia da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais -
CPRM -; Elcio Avelar Maia, Coordenador da Comissão Permanente
de Engenharia de Avaliações, Perícias e Arbitragens do CREA-MG;
Ten.-Cel. Celso Novaes Borges, Chefe da 3 a Seção do Estado Maior
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ednéia Aparecida de
Souza, Tesoureira da Federação das Associações de Moradores do
Estado de Minas Gerais; e Tadeu Mendonça, Secretário Executivo da
Associação Mineira de Municípios - AMM. 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 convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 916/2004

Às lOhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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 do Srs. Fuad Jorge Noman,
Secretário da Fazenda (2), publicados no "Diário do Legislativo" dos
dias 3 e 4/6/2004; José Henrique Paim Fernandes, Presidente do
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FNDE; Rômulo Carvalho Ferraz, Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Institucional; e Rômulo Antônio Veigas, Presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social, publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 4/6/2004; e Simão Pedro Toledo, Presidente do
Tribunal de Contas, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
5/6/2004. Logo a seguir, o Presidente faz a leitura da correspondência
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em que
solicita justificativa para a sua exclusão da reunião que debateu o
fechamento das agências bancárias do BEMGE, e faz a leitura de sua
resposta, enaltecendo o valor da Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte e informando que o assunto tratado não era
pertinente a essa Comissão. A seguir, os Deputados Chico Simões,
Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Helvécio apóiam o
Presidente em suas palavras, destacando-se as palavras do último,
que compara o Presidente ao líder revolucionário Che Guevara,
afirmando que "o Presidente conduz a Comissão com firmeza, mas
sem perder a ternura". O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir Projetos de Lei n os 165/2003, no 20 turno, e 1.709, 1.710 e
1.711/2004, turno único (Deputado Ermano Batista); 1.390/2004, no 10
turno (Deputado Chico Simões); 1.24712003, no 1 1 turno (Deputado
Doutor Viana); e 639/2003, no 1 0 turno (Deputado José Henrique).
Passa-se à 11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei n°
1.335/2003, por não cumprir pressupostos regimentais. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Doutor Viana, que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.430/2004 no 1° turno, na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Jayro
Lessa. Na fase de votação do parecer do relator, Deputado Jayro
Lessa, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.484/2004, é
rejeitado o parecer do relator. Ato contínuo, o Presidente designa o
Deputado Sebastião Helvécio o novo relator. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.516/2004
(relator: Deputado Chico Simões); neste instante, retira-se da reunião
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o Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e pela aprovação, no 20 turno,
dos Projetos de Lei n

o
s 431/2003 (relator: Deputado Sebastião

Helvécio, em virtude de redistribuição); e 1.396/2004 com a Emenda
n° 1 apresentada (relator: Deputado Ermano Batista); e pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 35512003 (relator:
Deputado Doutor Viana); 766, 1.068 e 1.330/2003 dos substitutivos
que receberam o n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relatores: Deputados Chico Simões, Jayro Lessa e José Henrique,
respectivamente); 1.347/2004 (relator: Deputado José Henrique);
1.34812004 (relator: Deputado Chico Simões); 1.35112004 (relator:
Deputado José Henrique); 1.354/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Segurança Pública, e pela rejeição das Emendas nos
1 a 5, que ficam prejudicadas com a aprovação do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Ermano Batista); registra-se a presença do
Deputado Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado Mauro
Lobo, por indicação da Liderança do BPSP); retira-se da reunião o
Deputado Ermano Batista e assume a Presidência o Deputado Jayro
Lessa; 1.537/2004 (relator: Deputado Doutor Viana) e 1.558/2004
(relator: Deputado Ermano Batista); e pela rejeição do Projeto de Lei
n° 1.364/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
2.949/2004 na forma do Substitutivo n° 1 e 2.985/2004. 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 Sebastião
Helvécio, em que solicita seja convidada a Sra. Marilene Chaves,
funcionária do BDMG, para subsidiar com esclarecimentos esta
Comissão sobre os fundos estaduais administrados pelo BDMG; e do
Deputado Doutor Viana, em que solicita informações à INFRAERO, à
Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado sobre o convênio que
assinaram para as realizações de obras nas Avs. Cristiano Machado,
Pedro 1 e na MG-10 e para melhorias no Aeroporto da Pampulha.
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.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Errnano Batista, Presidente - Doutor Viana - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - José Henrique - Antônio Andrade.
ATA DA iV REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 9/6/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Maria Olívia, Laudelino Augusto e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Chico Rafael, por indicação da
liderança do PMDB), 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 da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Luiz Roberto Nascimento Silva, Secretário de Estado
da Cultura, José Maria Saraiva, Presidente da Câmara Municipal de
Montes Claros, e Walfrido dos Mares Guia, Ministro de Estado do
Turismo, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 27 e
29/5/2004, respectivamente. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir
Projeto de Lei n° 1.304/2003, no l o turno (Deputado Chico Rafael).
Passa-se à 1° 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, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado, do Projeto de
Lei n° 1.529/2004, no 1° turno (relatora: Deputada Maria Olívia).
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n o

s 2.926,
2.941, 2.948, 2.950 a 2.960/2004. Passa-se à 31 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a realização de
audiências públicas nas cidades de Andradas, para debater o
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potencial do parque industrial, especialmente nos setores de
cerâmica, móveis, têxtil e de vinhos, bem como a implementação de
ações de infra-estrutura para sua expansão, e Monte Sião, para
debater o circuito das malhas e a implementação de ações de infra-
estrutura na sua região de abrangência. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Arlen Santiago.

ATA DA 6° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 16/6/2004
As 9h15min, comparecem na cidade de Virgem da Lapa, os

Deputados André Quintão e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e dá por aprovada
a ata da reunião anterior. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater o tema 'Desenvolvimento Cultural do Vale do
Jequitinhonha" nos termos da Proposta de Ação Legislativa n°
215/2004. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados sobre o assunto anteriormente mencionado. Registra-se a
presença dos Srs. Maurício Antônio de Figueiredo, Assessor de
Turismo e Cultura, representando a Deputada Elbe Brandão,
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, Amílcar José
Dias, Chefe de Gabinete do Presidente do IEPHA, representando Luiz
Roberto Nascimento e Silva, Secretário de Estado de Cultura, Neilton
Pereira Lima, Presidente do Instituto Sociocultural do Jequitinhonha -
VALEMAIS -, Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de
Araçuai, Péricles Ferreira, Prefeito Municipal de Salinas, Cláudio
Waldete, Prefeito Municipal de Berilo, e Jussara Prates, Secretária
Municipal de Educação e Cultura, representando o Prefeito Municipal
de Virgem da Lapa, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Gustavo Valadares,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO

LEGISLATIVA N° 224/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, no

uso da prerrogativa estabelecida no art. 289 do Regimento Interno,
encaminhou a esta Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 224/2004,
solicitando a apresentação de projeto de lei instituindo o dia 26 de
setembro como Dia Estadual dos Surdos.

Publicada no 'Diário do Legislativo", de 13/5/2004, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O princípio geral que norteia a repartição de competências entre as

entidades componentes do Estado Federal é o da predominância de
interesse. A União compete legislar sobre matérias em que predomina
o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da
República; aos Estados, sobre as de predominante interesse regional;
e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme
preceitua o art. 30, 1, da citada Carta política.

A competência do Estado-Membro está consagrada no § 1 1 do art.
25 da referida Carta. E a chamada competência residual, que lhe
reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da
União ou do município.

Com relação à reserva de iniciativa, o art. 66 da Constituição do
Estado não cita a matéria em análise entre as enumeradas como
privativas da Mesa da Assembléia e dos Chefes do Executivo, do
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Legislativo, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça.

Infere-se, à luz dos dispositivos constitucionais citados, que é
permitida a qualquer membro deste Parlamento a iniciativa de
processo legislativo sobre a instituição de data comemorativa, que
pode ser objeto de disciplina legal, nos termos da proposta em
análise.

No nosso ordenamento jurídico, há várias datas comemorativas,
como o Dia da Mulher, o Dia da Criança e o Dia do índio, que se
justificam pela condição desses segmentos. São grupos que, por
circunstâncias históricas e sociais, encontram-se em situação
desvantajosa em relação à comunidade. Ao dedicar-lhes um dia
específico, o legislador pretendeu provocar a sociedade para que
procedesse a reflexões sobre suas necessidades e as possibilidades
de proporcionar-lhes maior amparo, com o fim de alterar, de fato, a
realidade.

Semelhante situação ocorre com os portadores de deficiência
auditiva, fato que justifica proteção especial por parte do Estado
traduzida pelo estabelecimento, em lei, de um dia em sua
homenagem.

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

Legislativa n° 224/2004, na forma do projeto de lei apresentado a
seguir.

PROJETO DE LEI N°/2004
Institui o Dia Estadual dos Surdos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l O - Fica instituído o Dia Estadual dos Surdos, a ser

comemorado, anualmente, no dia 26 de setembro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O contingente de deficientes auditivos do Brasil

representa 2% das pessoas portadoras de deficiência no País e estas,
segundo a Organização das Nações Unidas, constituem 10% do total
da população.

A iniciativa em exame visa a chamar a atenção da sociedade,
sensibilizando-a para esses dados e, também, a comemorar o
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aumento da participação dos portadores de deficiência auditiva no
mercado de trabalho, incentivando a busca por mais oportunidades.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.34512003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.345/2003
institui e estrutura as carreiras da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - e
do Departamento de Obras Públicas - DEOP-MG.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/2003 e republicada em
24/3/2004, em razão de erros materiais, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, proceder ao juízo de admissibilidade
da matéria, consoante determina o art. 102, III, "a", do referido
Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.345/2003 tem por objetivo instituir e estruturar

as carreiras da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e do DER
e do DEOP, que são entidades autárquicas vinculadas à citada
Secretaria, em razão da natureza da atividade. Para tanto, a
proposição prevê a criação do Grupo de Atividades de Transportes e
Obras Públicas, o qual compreende as carreiras de Ajudante em
Transportes e Obras Públicas, com 2.445 cargos de provimento
efetivo; Auxiliar em Transportes e Obras Públicas, composta de 976
cargos efetivos; Agente em Transportes e Obras Públicas, constituída
de 1.600 cargos efetivos; e Gestor em Transportes e Obras Públicas,
com 900 cargos de provimento efetivo. Todas as carreiras abarcam
seis níveis e dez graus.

Nos termos do projeto, entende-se por nível a posição do servidor
no escalonamento vertical dentro da mesma carreira, com cargos
escalonados em graus, apresentando os mesmos requisitos de



1281
capacitação, a mesma natureza, complexidade, atribuições e
responsabilidades, dependendo a mudança de nível de promoção.
Grau é definido como a posição do servidor no escalonamento
horizontal do mesmo nível de determinada carreira. A mudança de
grau depende de progressão.

Um dos pontos principais da proposição diz respeito à eliminação do
significativo número de classes, que serão transformadas em apenas
quatro carreiras, o que acarretará, de fato, a simplificação e a
uniformização das estruturas das carreiras mediante grupos de
atividades. Esses grupos se caracterizam por uma descrição genérica
das atribuições dos cargos efetivos que os integram e propiciarão uma
flexibilização mais acentuada na movimentação de servidores entre a
Secretaria de Transportes e Obras Públicas e as mencionadas
autarquias. A proposição estabelece as atribuições gerais das
carreiras ora instituídas e remete ao Governador do Estado, por meio
de regulamento, o estabelecimento das atribuições específicas. Além
disso, o projeto contém regras relativas aos requisitos e às condições
básicas para o ingresso nas carreiras, as quais servirão de
parâmetros para a elaboração dos futuros editais de concurso público.
Nesse pormenor, veda explicitamente novos ingressos nas carreiras
de Ajudante em Transportes e Obras Públicas e de Auxiliar em
Transportes e Obras Públicas, uma vez que, para o ingresso nesses
cargos, exige-se o nível fundamental de escolaridade. Esta é, aliás,
uma das diretrizes complementares dos projetos que tratam dos
planos de carreira em tramitação nesta Casa.

Como instrumentos de desenvolvimento na carreira, o projeto prevê
os institutos da progressão e da promoção. A primeira consiste na
mudança de grau no mesmo nível da carreira a que pertencer o
servidor, observados os requisitos de tempo de serviço no grau
inferior e de aprovação em avaliações periódicas de desempenho. A
promoção é a passagem do servidor para nível imediatamente
superior na mesma carreira a que pertencer, desde que atenda os
requisitos de interstício temporal no nível inferior e obtenha aprovação
nas referidas avaliações de desempenho. Nesse particular, cumpre
salientar que a grande novidade da proposição reside na possibilidade
de evolução na carreira mediante progressão e promoção por
escolaridade adicional, conforme prevê o art. 18 do projeto, caso em
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que poderá ocorrer a redução ou a supressão do interstício
temporal e do quantitativo de avaliações de desempenho. Trata-se, na
verdade, de uma forma de valorizar a titulação acadêmica do servidor
na obtenção de conhecimentos específicos em sua área de atuação, o
que servirá de estímulo à participação em programas de
aperfeiçoamento profissional.

A par de tais inovações, deve-se destacar, ainda, o comando do art.
29 da proposição, que assegura ao ocupante de cargo efetivo do
Executivo que ingressar nessas carreiras mediante concurso público
superveniente à publicação da futura lei o direito de perceber a
diferença entre a remuneração de ambos os cargos, a título de
vantagem pessoal, quando a remuneração do cargo anterior for
superior à prevista para a nova carreira. O preceito tem por finalidade
incentivar o atual servidor público do Executivo a ingressar nas
carreiras mais altas do mesmo Poder, sem prejuízos de ordem
financeira.

Finalmente, o projeto visa a extinguir 5.309 cargos efetivos vagos no
DER, 45 cargos vagos no DEOP e 157 cargos de provimento efetivo
vagos no quadro de pessoal da Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, perfazendo um total de 10.231 cargos na administração
pública. Essa extinção acarretará uma redução de despesas
equivalente a R$4.511.700,00, segundo consta na exposição de
motivos anexa ao projeto e no relatório simplificado encaminhado a
esta casa pela Secretaria de Planejamento e Gestão.

A Constituição do Estado assegura, privativamente, ao Governador
do Estado o exercício da direção superior do Poder Executivo, com o
auxílio dos Secretários de Estado, tal como prescreve o seu art. 90, II.
Dessa dicção normativa resulta que a matéria tratada no projeto, por
abranger plano de carreira de servidores de órgão da administração
direta e de entidades públicas da administração indireta do Executivo,
está afeta ao Governador do Estado.

Ao tratar das regras de iniciativa privativa para a deflagração do
processo legislativo, que constituem projeção específica do princípio
da separação de Poderes, a mencionada Carta política, no art. 66, III,
"b" e "c", reserva à autoridade política em referência a prerrogativa
para a apresentação de projetos de lei que criem ou extingam cargos
públicos, bem como dos que tratem do regime jurídico dos servidores
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dos órgãos da administração direta e das autarquias e das
fundações públicas. Portanto, apenas o Governador do Estado dispõe
da discricionariedade política para instituir, por meio de lei, planos de
carreira dos servidores do Executivo, matéria correlata ao regime
jurídico do servidor. Essa discricionariedade corresponde à grande
margem de liberdade que detém o Governador para propor medidas
legislativas que visem ao melhor funcionamento da administração e ao
atendimento do interesse público.

Como o projeto não acarreta aumento de despesa para o Poder
Público, inexiste ofensa à Lei Complementar n° 101, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal -, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, cuja
finalidade é assegurar o equilíbrio das contas públicas das unidades
federadas. O art. 16, 1, da citada lei exige que a ação governamental
que implique majoração de gastos seja acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes.

No que tange especialmente aos planos de carreira, existe previsão
explícita de sua implementação pelo Estado no art. 18, "caput", da Lei
n° 14.684, de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da lei orçamentária para 2004 e dá outras providências.

Dessa forma, o assunto regulado no projeto não contraria o
ordenamento jurídico-constitucional vigente, seja sob a ótica
estritamente formal, referente à iniciativa legislativa, seja sob o ponto
de vista de seu conteúdo material.

Por meio da Mensagem n° 233/2004, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa oito emendas à proposição, com vistas ao
aprimoramento do texto. A Emenda n° 1 visa a acrescentar o § 2 0 ao
art. 1 0 do projeto, ficando o parágrafo único transformado em § 10.
Essa emenda tem o escopo de demonstrar os critérios considerados
para a obtenção do quantitativo total de cargos de cada carreira e
confere mais clareza ao texto

A Emenda n° 2 propõe alteração no art. 3° da proposição, de modo a
inserir no texto o conceito de Grupo de Atividades, além de modificar a
definição de Quadro de Pessoal. Ademais, a citada emenda dá nova
redação ao art. 4° do projeto, que estabelece o detalhamento dos
órgãos e entidades que integram o Grupo de Atividades de
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Transportes e Obras Públicas.

A Emenda n° 3 introduz regras adicionais para a adequada lotação e
relotação dos servidores públicos na Secretaria de Transportes e
Obras Públicas e nas entidades autárquicas a ela vinculadas. Para
tanto, modifica o texto do art. 5 0 do projeto.

A Emenda n° 4, que propõe a alteração do art. 8 0 , estabelece regras
exaustivas sobre a jornada de trabalho aplicável aos futuros
ocupantes de cargos das carreiras estabelecidas pelo projeto, bem
como trata da manutenção da carga horária laboral dos atuais
detentores de função pública e dos atuais servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
propostas. Alega o Chefe do Poder Executivo que, no caso do DER e
do DEOP, "as jornadas dos atuais detentores de função pública e
ocupantes de cargo de provimento efetivo irão variar segundo a
situação de cada servidor. Dessa forma, aqueles que, na data de
publicação da lei que estrutura e institui as carreiras, encontrarem-se
sob a jornada de trinta horas, assim permanecerão, o mesmo
ocorrendo com os servidores submetidos a carga horária de quarenta
horas semanais de trabalho". Esclarece, ainda, que essa conformação
é necessária em razão de tanto o DER quanto o DEOP apresentarem,
atualmente, as duas jornadas de trabalho (30 horas para alguns
servidores e 40 para outros). Assim, tal previsão no texto do projeto é
indispensável para a elaboração da futura tabela de vencimentos dos
respectivos servidores.

A Emenda n° 5, por sua vez, tem o escopo de esclarecer a exigência
de tabelas de vencimento que contemplem as diferentes jornadas
semanais de trabalho (30 ou 40 horas) possibilitadas pelo art. 8 0 do
Projeto de Lei n° 1.345/2003.

A Emenda n° 6 modifica a redação do inciso VI do art. 27 da
proposição e tem o objetivo de ressaltar que a opção por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras a serem instituídas pelo projeto
não interferirá no direito do servidor que ingressou no serviço público
até 16/7/2003 de optar por substituir as vantagens por tempo de
serviço que venha a ter direito pelo sistema de adicional de
desempenho, conferindo-se, assim, mais clareza ao dispositivo. Para
manter coerência com outros projetos que tramitam nesta Casa e para
proporcionar mais clareza ao texto, reformulamos a redação integral
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do art. 27, oportunidade em que o adaptamos às regras de técnica
legislativa.

A alteração proposta pela Emenda n° 7 visa a tornar expresso que a
concessão da vantagem pessoal estabelecida no art. 29 do projeto
exige, além da observância das demais condições estabelecidas, a
equivalência entre as jornadas de trabalho do cargo de provimento
efetivo de origem e as do cargo integrante das carreiras propostas no
projeto.

Finalmente, a Emenda n° 8 propõe a substituição, na tabela de
estrutura da carreira de Ajudante em Transportes e Obras Públicas,
do termo "Elementar" por "4 a série do Ensino Fundamental", e objetiva
maior homogeneidade e perfeição terminológicas.

As emendas em referência aprimoram o texto do projeto e não
apresentam vícios de ordem constitucional, razão pela qual as
incorporarmos a este parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.345/2003
com as seguintes Emendas n os 1 a 8.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte § 20, ficando o parágrafo único

transformado em § 1°:
"Art. 1° - ............
§ 20 - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art. 1° é

resultante do quantitativo de cargos de provimento efetivo
transformados e extintos por esta lei.".

EMENDA N°2
Dê-se aos arts. 3 0 e 40 a seguinte redação:
"Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função das responsabilidades e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal, privativa de servidor público efetivo, com criação,
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remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 4° - Os cargos das carreiras que integram o Grupo de Atividades
de Transportes e Obras Públicas são lotados no órgão e nas
entidades a seguir enumerados:

- Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;
II - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG;
III - Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais -

DEOP-MG.".
EMENDA N°3

Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - A lotação e a mudança de lotação dos cargos de

provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei no órgão e nas
entidades do Poder Executivo enumerados no art. 4 0 serão
estabelecidas em decreto, e ficam condicionadas à anuência do órgão
ou da entidade interessada e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, observado o interesse da administração.

§ 1° - Nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou
entidades, a relotação será estabelecida em decreto e fica
condicionada à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

§ 2° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre os órgãos e as entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira.".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
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"Art. 8° - A carga horária de trabalho dos servidores que, após a

publicação desta lei, ingressarem em cargos das carreiras de que
trata o art. 1° será de quarenta horas semanais.

§ 1" Fica mantida a jornada 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 de que trata o art. 1°.

§ 2° - Aplica-se o disposto no § 1° aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 30 - A jornada de trabalho de que trata o § 1° corresponde a:
- trinta horas semanais para os servidores da Secretaria de Estado

de Transportes e Obras Públicas;
II - trinta ou quarenta horas semanais para os servidores do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, conforme a situação de cada servidor na data de
publicação desta lei;

III - trinta ou quarenta horas semanais para os servidores do
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP -' conforme a
situação de cada servidor na data de publicação desta lei.".

EMENDA N°5
Acrescente-se ao art. 23 o seguinte parágrafo único:
"Art. 23 - ..............
Parágrafo único - Os vencimentos básicos das carreiras de que trata

esta lei serão estabelecidos em tabelas diferenciadas que incluam as
jornadas definidas no art. 80.".

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei,

for ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no órgão e nas
entidades relacionados no art. 40 será concedido o direito de optar por
não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "capuf' deverá ser formalizada por meio
de requerimento escrito, dirigido ao titular do órgão ou da entidade de
lotação do cargo;

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
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regras de posicionamento.

§ 1° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma deste
artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

§ 2° - A opção por não ser enquadrado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei não interferirá no direito do servidor que
ingressou no serviço público até 16 de julho de 2003 de optar por
substituir as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito
pelo sistema de adicional de desempenho, nos termos do art. 115 do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, acrescido
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

§ 3° - Na ocorrência da opção prevista neste artigo, a transformação
do cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira instituída por
esta lei somente se efetivará após a vacância do cargo original.".

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 - 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 Transportes e Obras Públicas,
com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo não serão computados os adicionais a que se refere o art.
118 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado.".

EMENDA N°8
No Anexo 1, na tabela de estrutura da carreira de Ajudante em

Transportes e Obras Públicas, substitua-se o termo "Elementar" por
"4 série do Ensino Fundamental.".

Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 21 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 71612004

Presidência do Deputado Mauri Torres e da Deputada Ana Maria
Resende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada Ana
Maria Resende - Palavras da Sra. Suely de Oliveira - Palavras do
Subsecretário João Batista de Oliveira - Palavras do Secretário Paulo
Bregunci - Palavras da Sra. Luziana Lanna - Palavras da Sra.
Margarida Vieira - Palavras da Sra. Jacqueline Pitanguy - Palavras da
Sra. Nalu Faria - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Apresentação de dança - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada - Jô

Moraes - João Leite - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h15min, 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 Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa as
Exmas. Sras. Deputada Jô Moraes, representante desta Casa no
Conselho Estadual da Mulher; e Suely de Oliveira, Subsecretária de
Monitoramento de Programas e Ações Temáticas; os Exmos. Srs.
Paulo Bregunci, Secretário de Estado de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes; e João Batista de Oliveira, Subsecretário de
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Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes; e as Exmas. Sras. Luziana Lanna, Presidente do
Conselho Estadual da Mulher: Margarida Vieira, cientista política e
professora de História da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE -;
Jacqueline Pitanguy, Coordenadora da Organização não
Governamental Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação -
CEPIA -: Nalu Faria, representante da Marcha Mundial de Mulheres
no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; Deputada Federal Maria
do Carmo Lara; Maria Elvira, membro do Conselho Estadual da
Mulher e Presidente do Fórum de Mulheres do MERCOSUL; e das
Deputadas Marília Campos, Maria José Haueisen e Maria Tereza
Lara.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença das Sras. Maria

Cecília Diniz Nogueira, representando a Reitora da UFMG, Profa. Ana
Lúcia Gazzola; Lília Mascarenhas, do Conselho Estadual da Mulher
Empreendedora, da FEDERAMINAS; Maria Auxiliadora Lopes,
Presidente da Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil: Vereadora Maria Lúcia Scarpelli; Regina Coeli,
Vereadora em Matozinhos; da Vereadora de Uberaba Marilda Ribeiro
Resende; Registro ainda a presença da Sra. Lilia Mascarenhas,
Presidente do Conselho Estadual da Mulher Empreendedora, que faz
parte da FEDERAMINAS; da Sra. Maria Auxiliadora Chaer Lopes,
Presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, da
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil;
da Sra. Maria do Céu Paixão, representando a Deputada Lúcia
Pacífico, que está adoentada; da Sra. Marlene de Souza Costa, Vice-
Prefeita de Piumhi; da Sra. Leny Campos, Vereadora de ltaú de
Minas; da Sra. Ivani Mariana, única Vereadora de Santa Luzia; da Sra.
Branca de Castilha, Presidente da UVEMIG e Vereadora em Ouro
Branco; e da Vereadora Liza Prado, Vice-Presidente da Câmara de
Uberlândia e Presidente da Comissão dos Direitos Humanos.
Registramo a presença de Ana Guerra e Raolina, historiadoras de
Poços de Caldas; da Sra. Maria Lúcia D'Avila Pizzolante, da Editora
Persona: e da Dra. Maria Dirce Mendonça, Presidente do Capítulo
Brasil, do Fórum de Mulheres do MERCOSUL; da Dra. Sônia Parma,
Delegada de Polícia e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
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para a Mulher de Juiz de Fora; da Sra. Maria Elizabete Moreira
Munes, Presidente da Organização Social de Defesa e Articulação de
Saúde, de Contagem; e das Vereadoras Lourdinha Siqueira, de Delfim
Moreira; Soninha Melgaço, Presidente da Câmara de Unaí, e Maria
José, Presidente de Honra do Conselho Municipal da Mulher, de
Contagem; da Sra. Cida Moraes Ribeiro, Prefeita de Virginópolis;
Denise Pacheco, representando a Secretária Especial de Política de
Promoção da Igualdade Racial, das Sras. Matilde Ribeiro; Lisete
Beatriz Ribeiro Souza, da OAB-Mulher-MG; Zilda Helena dos Santos
Vieira, Vereadora de Conselheiro Lafaiete; Patrícia Cipriano,
Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Betim;
Maria de Lourdes Souza, Presidente da Câmara Municipal de Manga;
das Vereadoras de Machado Marlene Monteiro Pereira, Lenyl Moraes
Oliveira, membros da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara
Municipal de Machado; da Sra. Elzy Rodrigues Silva Prado, Vereadora
à Câmara Municipal de Bonfinópolis de Minas; da Sra. Margarete
Ribeiro de Araújo, representando a Coordenadora Municipal dos
Direitos da Mulher de Belo Horizonte; da Sra. Regina Pereira,
Presidente da Associação das Mulheres de Juiz de Fora; da Sra. Elisa
Costa, ex-Vereadora à Câmara Municipal de Governador Valadares,
representando, neste ato, o Ministro Patrus Ananias, e de Edna
Sarmento, Vereadora à Câmara Municipal de Salinas; da Sra. Cida
Umbelino, do Pró-Mulher de Barbacena; e de Zélia Lúcia Lima, da
Secretaria-Geral da CUT Regional da Zona da Mata.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da 1

Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, realização
conjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, do Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais e da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. A Conferência tem os
seguintes objetivos: propor diretrizes para fundamentação do Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres, eleger delegados e delegadas
que representarão o Estado na 1 Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres, elaborar relatórios sobre o tema proposto e
encaminhá-lo à comissão organizadora da 1 Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres, em cumprimento à etapa estadual.

Execução do Hino Nacional
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O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o

Hino Nacional que será interpretado pela Sra. Luziana Lanna.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência agradece a presença e a participação de todas as

mulheres nesta 1 Conferência Estadual, preparatória para a
conferência nacional; das ilustres Deputadas Ana Maria Resende, Jô
Moraes, Maria José Haueisen, Marília Campos e demais colegas que
certamente comparecerão aos debates; da ex-Deputada Estadual e
Federal Maria Elvira; e do nosso querido Subsecretário de Direitos
Humanos, ex-Deputado desta Casa, João Batista, sempre atuante
nesta luta.

Ressaltando a importância desta conferência e agradecendo a
oportunidade de fazer a abertura deste evento, desejo felicidades e
sucesso a todas. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende
Esta conferência, promovida conjuntamente pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes e pelo Conselho Estadual da
Mulher, com apoio das entidades representadas na comissão
organizadora, tem como principais objetivos: propor diretrizes para o
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e eleger delegadas para
a 1 Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que
acontecerá em Brasília, nos dias 15, 16 e 17 de julho.

O evento que estamos iniciando faz parte de uma mobilização
nacional preparatória para a conferência de Brasília, que é uma das
iniciativas mais importantes deste ano dentro da luta pela igualdade
de direitos entre homens e mulheres no País. As exposições, os
debates e as propostas aqui apresentadas ganham um significado
ainda maior pelo fato de o ano de 2004 ter sido instituído, por lei
federal, como o Ano da Mulher no Brasil.

Nas datas em que vêm à tona os temas a serem tratados neste
encontro, como o Dia Internacional da Mulher, alguns órgãos de
imprensa costumam focalizar, em reportagens especiais, os avanços
que as mulheres têm conseguido no País, em diversas áreas, como a
expressiva presença nas universidades, a ocupação de alguns cargos
de ponta no setor público e nas empresas privadas e a crescente
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participação institucional na política, principalmente nas Câmaras
Municipais, Assembléias Legislativas e no Congresso Nacional.

Costuma-se ressaltar, nessas ocasiões, a competência das
mulheres no exercício de funções antes reservadas apenas aos
homens, fruto de qualidades e habilidades a elas inerentes, como
dedicação, capacidade de organização, intuição e sensibilidade para
compreender e resolver problemas. Em tais reportagens, até se
Utilizam títulos que tentam passar ao leitor a idéia de que as mulheres
estão, entre aspas, tomando o lugar dos homens.

Se matérias jornalísticas dessa natureza têm o mérito de chamar
atenção para a capacidade das mulheres de fazer o que fazem os
homens, com igual ou maior competência, em qualquer atividade
política, econômica ou social, essas matérias geralmente deixam de
dizer que a grande •maioria da população feminina ainda enfrenta
situações de desigualdade.

Pesquisas oficiais mostram, por exemplo, que, apesar do expressivo
aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o valor
médio dos salários pagos às mulheres em Minas Gerais não chega a
70% do que é pago aos homens; que as mulheres ocupam a grande
maioria dos empregos domésticos, caracterizados pelo desprestígio e
pela baixa remuneração; e que, por outro lado, são minoria nas
indústrias, em que já foram conquistados mais direitos trabalhistas e
previdenciários.

Mostram também as pesquisas, no plano político, que as mulheres
ainda estão longe de alcançar, em nosso Estado, a participação
mínima de 30% que lhes é assegurada por lei nas candidaturas
apresentadas pelos partidos políticos ou pelas coligações de partidos,
apesar de constituírem mais da metade do eleitorado mineiro. Como
conseqüência, sua participação nas Casas Legislativas e no Poder
Executivo ainda é claramente inferior. Nesta Casa, por exemplo, foram
eleitas, no último pleito, apenas 10 Deputadas, em um universo de 77
parlamentares. Da mesma forma, em 2000, elegeram-se somente 42
Prefeitas nos 853 municípios do Estado.

Sabemos que a mulher sofre discriminações em outras áreas,
principalmente educação e saúde, e que é desrespeitada em muitas
situações, como na veiculação de imagens depreciativas por órgãos
de comunicação, especialmente em anúncios publicitários. Também é
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vítima de exploração sexual e é submetida a diversas formas de
violência, particularmente a física. Nesse aspecto, para nosso
desconforto, Belo Horizonte detém o título de Capital brasileira da
violência doméstica contra a mulher.

Acrescente-se a esses dados o papel desempenhado pela mulher
na grande maioria dos lares brasileiros, assumindo integralmente as
tarefas domésticas, o que a obriga a manter dupla ou tripla jornada de
trabalho; e ainda o fato de que, quando negra, indígena, pertencente
ao meio rural ou a algum outro grupo social marginalizado, ela tende a
ser duplamente discriminada.

O que se pretende, com esta conferência, é discutir tais questões e
formular propostas para políticas públicas que visem eliminar toda
forma de desigualdade que atinge a população feminina, em nosso
Estado e em nosso País. O alcance desse objetivo pressupõe
mudanças de comportamento e de mentalidade, para que as leis, os
programas de Governo e as práticas cotidianas, em todos os
segmentos da vida nacional, assegurem às mulheres todos os seus
direitos e o pleno exercício de sua cidadania.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que
colaboraram para a realização deste evento, especialmente às
entidades que participaram de sua organização, às autoridades e ao
público presente, às expositoras e coordenadoras dos grupos de
trabalho e às Deputadas Ana Maria Resende e Jô Moraes,
representantes da Assembléia Legislativa na Comissão Organizadora,
às quais caberá a coordenação dos debates e da Plenária Final.

Agradecemos também às seguintes instituições que deram apoio
indispensável à realização da conferência: Prefeitura de Belo
Horizonte, CREA, COPASA-MG, Banco Central, Vilma Alimentos,
Fundação Newton Paiva e Centro Universitário Newton Paiva.

Esperamos que, com a redução das discriminações e a devida
valorização das mulheres, em todos os campos de convivência e de
atividade, possamos caminhar para a construção de uma sociedade
mais justa, mais democrática e mais igualitária.

Hoje, para nós mulheres, é um dia de glória. Temos a certeza de
que o Senhor está presente nesse salão garantindo o sucesso desse
nosso encontro. Todas nós acreditamos num sonho e, por acreditar
nesse sonho, estamos aqui. E o sonho de ver alterado esse nosso
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modelo social que penaliza todas nós, mulheres brasileiras. E a
maior riqueza desse encontro é a diversidade que encontramos nesse
salão. Encontramos mulheres novas, mulheres não tão novas,
mulheres que vieram do Norte, do Sul, da zona rural, da zona urbana
e todas elas abertas à transformação e, mais do que isso, abertas a
serem instrumentos dessa transformação de que precisamos.

Quero falar agora com os homens presentes e com os homens que
nos assistem pela TV Assembléia. Quero falar principalmente com os
homens que têm filhas e que tem netas sobre o motivo de realizarmos
esse encontro hoje.

Queremos garantir que as filhas desses homens, essas princesas,
sejam tratadas com carinho. Sei que desejam e sonham um futuro de
qualidade, um futuro promissor e de felicidade para todas. Que
tenham amanhã realizado todo esse sonho. Quero pedir aos homens
mineiros e brasileiros, que hoje nos escutam, que nos dêem as mãos,
que abram seus corações, que estejam de verdade conosco, pois
somente assim poderemos construir um futuro mais justo. Nesta
reunião, vamos falar de amor, pois queremos construir a felicidade.

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - Com a palavra a
Sra. Suely de Oliveira.

Palavras da Sra. Suely de Oliveira
Em primeiro lugar, quero cumprimentar, na pessoa da Deputada Ana

Maria Resende, todos os componentes da Mesa e as pessoas
presentes, homens e mulheres, bem como justificar a ausência da
Ministra Nilcéia Freire, que teve sua viagem ao México antecipada
para hoje. Nós, da Secretaria Especial de Políticas para as mulheres,
organizamo-nos para que pudéssemos comparecer a todos os
encontros estaduais. Em decorrência dessa viagem, a Ministra, que
deveria estar aqui hoje, não pôde comparecer. Pensando em todo o
processo das conferências estaduais, a primeira coisa que temos de
nos lembrar é que elas vão resultar na conferência nacional,
convocada por decreto presidencial. A idéia é que, a cada dois anos,
possamos ter uma conferência nacional sobre as políticas para as
mulheres, visando a propor diretrizes para elas.

Cumprimento, ainda, a comissão organizadora, o Governo do
Estado, a Assembléia Legislativa, o Conselho da Mulher, a Rede
Feminista e todas as entidades dos movimentos das mulheres, que,
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juntos, realizam hoje a primeira conferência das mulheres
mineiras. Esse processo é muito rico. Comentava com a Deputada Jô
e com minha companheira Analu Farias como esse processo pelo
País inteiro está sendo rico e histórico. Estamos construindo a história
das políticas para as mulheres pelo Brasil afora. Alguns Estados
nunca haviam parado para discutir políticas para as mulheres. Vejo
aqui o documento que o "Estado de Minas" fez sobre o perfil da
mulher mineira. Isso significou envolver o Estado na elaboração dele.
O governante, em geral, quando se elege, a primeira coisa que pensa
é no povo, não entendendo que este é formado por homens e
mulheres e que são muitas as diferenças entre eles. Na verdade,
vivemos numa sociedade desigual. Vivemos numa sociedade em que
as diferenças são refletidas como desigualdades. As conferências
estaduais e a nacional vêm colocar o dedo na ferida; por isso,
Deputada, acho que vão falar sobre amor, mas também de muitas
dificuldades que as mulheres enfrentam. Vi aqui sete grupos de
trabalho que vão discutir os temas mais diversos. Nesse universo,
muitas questões dolorosas virão à tona.

Certamente, as 129 delegadas e delegados do Estado de Minas
Gerais também levarão para o nosso Plano de Diretrizes as
dificuldades e os sofrimentos que as mulheres mineiras passam,
decorrentes da ausência de políticas públicas voltadas para elas.

Portanto, é com muita alegria que estou aqui. A Deputada tem toda
a razão, pois muitas questões virão à tona. Cerca de 15 Estados já
realizaram as suas conferências estaduais, como por exemplo os
Estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Rondônia, Acre, Paraíba,
etc. A nossa assessora, Beth Pereira, deve saber com maior exatidão
qual o número de Estados que já realizaram conferências estaduais.

Apesar de todas as dificuldades para trazer as mulheres do interior,
das zonas rurais, as donas de casa, as empregadas domésticas, as
mulheres indígenas e as mulheres negras, ressalto o nosso sucesso
em conseguir reunir cerca de 1.200 mulheres para pensar e discutir
políticas. Muitas delas nunca imaginaram que existem especificidades,
embora constantemente vivenciem discriminações. Para elas a
sociedade é assim mesmo.

No entanto, o Governo Lula quer mudar esse quadro. Prova disso é
que na sua posse, no dia 1° de janeiro, um de seus primeiros atos foi
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criar a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, não só
em decorrência de acordos e compromissos internacionais firmados
com os movimentos de mulheres, mas, principalmente, pelo
entendimento de que a sociedade, apesar de ser formada por homens
e mulheres, é bastante desigual.

Assim sendo, desejo a todas vocês uma boa conferência, que este
seja um trabalho muito produtivo e que vocês saiam daqui vitoriosas,
elegendo as 129 delegadas rumo a Brasília. Sucesso e bom trabalho.

Palavras do Subsecretário João Batista de Oliveira
Bom-dia. E com grande felicidade que me vejo hoje sentado diante

de tantas mulheres que, com garra e fibra, se reúnem para discutir um
tema tão complexo e tão importante para a sociedade brasileira.

Gostaria de dirigir minha palavra a vocês a partir da perspectiva que
me é mais cara: a dos direitos humanos. Acredito, piamente, que as
questões das mulheres só poderão ser realmente enfrentadas com
responsabilidade, pela visão dos direitos humanos como um
instrumento de justiça social, que só se efetivará quando for tratado
como uma rede de direitos marcados pela universalidade e pela
indivisibilidade. Universalidade porque, para a titularidade desses
direitos, basta a condição humana, exigível, por todos nós, a partir da
dignidade humana tomada como conceito basilar dos direitos
humanos. Indivisíveis porque esses direitos são complementares, não
sendo possível alcançar seus objetivos de forma desarticulada. Não
existe liberdade sem igualdade, nem igualdade sem liberdade.

Segundo o art. 18 da Declaração de Viena, de 1993, os direitos
humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e
indivisível dos direitos humanos universais. Não há como defender os
direitos humanos sem defender o direito da metade da população
mundial.

Se, num primeiro momento, a luta pela concretização dos direitos
humanos foi marcada pela tônica da proteção geral, genérica e
abstrata, com base em uma igualdade formal, nesse momento da luta
as especificidades dos sujeitos de direitos estão em destaque e
exigem respostas específicas e diferenciadas para cada um dos
segmentos afetados.

A compreensão das diferenças como elementos essenciais a cada
um dos seres humanos nos permite abordar as questões de gênero
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também nas construções acerca dos direitos humanos. Mais que
isso, a contribuição das mulheres para a empreitada pela cidadania
efetiva ajudou a fundamentar o entendimento de que o que se busca é
uma igualdade que reconheça o valor das diferenças, sem que elas
produzam ou acentuem desigualdades ou preconceitos. E mesmo nas
discussões sobre os direitos humanos, a partir de uma perspectiva de
gênero, é necessário saber incorporar novos recortes determinados
pelas diferenças de cor, etnia, idade, orientação sexual. e outros.

Seria possível discorrer por horas a fio sobre cada um dos
elementos da vida social que se constituem em violações dos direitos
humanos das mulheres. Poderia falar de desigualdade salarial, de
níveis alarmantes de desemprego entre as mulheres, das condições
de trabalho, dos baixos índices de participação feminina na vida
pública, das questões atinentes à violência contra a mulher, das
mazelas da saúde pública, da desvalorização cultural das mulheres e
de outros inúmeros temas importantes.

Contudo, conheço o material que vocês receberam quando aqui
chegaram, e os dados e índices estão todos aí. Não me atrevo a
discorrer sobre eles, até porque, apesar de poder falar sobre uma
situação que conheço de perto, por maior que possa ser minha
sensibilidade, seria prepotência de minha parte admitir que tenho a
mesma condição que vocês de analisá-los ou comentá-los. Ninguém
melhor do que as próprias mulheres para conhecer suas condições de
vida. Afinal, são vocês que as experimentam na própria pele, no dia-a-
dia de suas vidas, nos espaços de trabalho, na sociedade e em seus
lares.

As palavras que gostaria de dirigir a vocês hoje são aquelas que
apontam para o caminho que acredito ser o mais acertado para
conseguirmos construir um país diferente para as mulheres. O
momento que vivemos hoje, aqui, é indicativo desse caminho. Quando
olho este Plenário e vejo tantas mulheres reunidas em torno da
temática desta conferência, reconheço que é imenso o poder de
mobilização de vocês. Aqui, vocês estão reunidas para discutir a
realidade brasileira em seus diversos aspectos, as ações e políticas
públicas desenvolvidas para as mulheres, e ainda irão propor
princípios e diretrizes para uma política nacional para as mulheres.

Mais ainda, sei que estiveram mobilizadas também em seus
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municípios de origem, mais de 250 em todo o Estado. Discutiram
previamente o assunto e nos remeteram um material muito extenso e
bastante claro sobre a realidade cotidiana das mulheres em Minas.

Acredito que esse seja o caminho, o caminho do diálogo, da troca de
idéias, da apresentação de demandas, da mobilização social e da luta
pela conquista de novos meios de efetivação da igualdade.

Nosso País só irá mudar sua cara na justa medida em que a
sociedade civil, o empresariado e o Governo conseguirem assentar e
discutir as questões que marcam o roteiro futuro que queremos para
nossa Nação. Nosso País só vai ter a cara de seu povo se a
sociedade civil conseguir organizar-se para fazer do Governo algo
seu.

Considero essa tomada de poder pelo povo uma das urgências que
enfrentamos em nossa sociedade, na atualidade.

Todos nós sabemos que os direitos humanos, ainda que
formalmente assegurados, não se concretizaram. E preciso trabalhar
para desenvolver políticas públicas que possam realmente promovê-
los, e essas políticas só serão eficazes se elaboradas com a
participação de seu destinatário final - no caso, vocês, as mulheres. E
preciso que vocês tragam suas reivindicações, identificando as formas
eficientes de atender as mulheres, sejam elas negras, indígenas,
jovens, idosas, rurais, urbanas, heterossexuais ou homossexuais,
portadoras ou não de deficiência.

Ao mesmo tempo, a despeito de todas as diferenças que possam
existir, é necessário saber atender às demandas dessas mulheres de
forma integrada e intersetorial, evitando a criação de guetos ou
espaços de segregação.

E necessário fiscalizar os aportes de recursos públicos para o
desenvolvimento nacional, seja ele social, econômico ou estrutural. E
necessário entender quais investimentos são feitos e exigir do
Governo sua efetiva aplicação.

Sabemos das dificuldades que decorrem do exercício do poder e
acreditamos que a intenção de todos nós é a melhor possível, a
despeito dos erros que possam vir a ser cometidos. Ao mesmo tempo,
sei que são iniciativas como esta conferência que podem viabilizar
mudanças no cenário político nacional. Contudo, é preciso discutir a
possibilidade de as próximas conferências para mulheres serem, mais
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do que propositivas, deliberativas, como será este ano a
Conferência Nacional de Direitos Humanos.

E preciso que cada um de nós se dedique às causas sociais, para
que elas possam deixar sua condição de horizontes ideais.

Vivemos um momento propício a mudanças. E verdade que elas
vêm acontecendo há vinte anos, mas estamos diante da oportunidade
de potencializá-las, e isso só vai acontecer se aqueles que estão
engajados nas questões sociais conseguirem trazer para a luta um
contingente muito maior de pessoas que ainda se encontram
imobilizadas, desarticuladas ou que não acreditam em seu poder de
participação e transformação.

Finalmente, gostaria de retomar o assunto da integração dos
Poderes e da sociedade para a realização de políticas sociais
consistentes e dizer que esta conferência é um exemplo belíssimo da
possibilidade concreta dessa articulação.

Foi a parceria estabelecida entre a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - por meio da Subsecretaria de
Direitos Humanos -, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Conselho Estadual da Mulher e os movimentos sociais que
viabilizou esse espaço de exercício democrático.

A Assembléia Legislativa, com sua dedicada equipe de profissionais,
mais uma vez comprovou seu compromisso com o cidadão mineiro,
não medindo esforços para estruturar cada um desses momentos que
vamos compartilhar. Por isso agradeço a todos nas pessoas do Exmo.
Sr. Deputado Mauri Torres e da Deputada Jô Moraes.

Posso assegurar-lhes que esta conferência só está acontecendo por
causa do empenho pessoal de Deputadas e de suas assessoras, da
equipe da Gerência de Projetos Institucionais, da equipe de Relações
Públicas e Comunicação e de outras tantas instâncias desta Casa e
também da nossa equipe da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Não com menos esforços, o Conselho Estadual da Mulher atendeu
os diversos municípios que aceitaram o convite para a mobilização
local. Viajaram por todo o Estado para levar, aos lugares mais
distantes, palavras de força e organização. Mais do que isso, nos
trabalhos da comissão organizadora, souberam movimentar o grupo
de trabalho de forma sempre positiva, buscando de todas as maneiras
possíveis dominar os obstáculos e a adversidade. Cumprimento o
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Conselho na pessoa de sua Presidente, Luzianna Lanna.

E necessário reconhecer o trabalho dos movimentos sociais, que, no
seu papel de sempre exigir mais do Estado, souberam portar-se de
forma respeitosa, trazendo a cada dia novas contribuições valorosas.
Agradecemos, ainda, ao nosso Governador Aécio Neves, que deu
todo o apoio para a realização desta conferência.

A cada uma de vocês a que me referi e a todas e a todos aqui
presentes, meu agradecimento e minha admiração. Bons trabalhos e
boas conquistas.

Para finalizar, quero dizer que a militância das mulheres é muito
importante, principalmente nós, que atuamos na área de direitos
humanos. Ajudem, incendeiem, pois só as mulheres sabem jogar
água fresca no momento certo e apaziguar quando o mundo já perdeu
seus caminhos. Um grande abraço e muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Subsecretário João Batista de
Oliveira. Hoje, vamos falar de amor, felicidades e realizações.
Precisamos criar condições necessárias para a construção de uma
sociedade mais justa, mais humana e igualitária.

Palavras do Secretário Paulo Bregunci
Prezada Deputada Ana Maria Resende, na pessoa de quem

cumprimento os demais componentes da Mesa, senhores e senhoras,
hoje trazemos uma mensagem pequena, porém do fundo do coração.
Pela Secretaria, de forma muito eficaz, falou o Secretário João Batista,
que, num trabalho conjunto com o Conselho Estadual da Mulher,
presidido pela Dra. Luziana Lanna, vem desenvolvendo relevantes
serviços. Agradecemos à comissão organizadora e à Presidente do
Conselho Estadual da Mulher, que o vem conduzindo com muito
dinamismo. Agradecemos ao Deputado João Leite, que não mediu
esforços para o êxito deste evento. Este é o século da mulher, da
mulher participativa em todos os movimentos da sociedade, da mulher
que deixa de ser apenas solidária, reivindicando seus direitos de
igualdade. Além das atividades extra-residência, a mulher administra
sua casa de maneira eficaz. Parabenizo todos vocês e desejo-lhes
bons trabalhos. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradeço as palavras do Secretário Paulo
Bregunci. Com a palavra, a Presidente do Conselho Estadual da
Mulher, Luziana Lanna.
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Luziana, você, para mim, reflete esta última frase: "Agita e

incendeia, porque só a mulher sabe a medida certa na hora de colocar
água fresca e de apaziguar quando o mundo já perdeu seus
caminhos". Essa é nossa Luziana Lanna, Presidente do Conselho
Estadual da Mulher.

Palavras da Sra. Luziana Lanna
Bom-dia. Brava gente brasileira, bravas mulheres mineiras, hoje me

sinto como He-man. Não sei se vocês se lembram do He-man de
nossa infância. Dizia uma frase importantíssima: "Eu tenho a força!".
Hoje me sinto He-man. E vejo, neste dia, uma oportunidade única.
Nunca tivemos, no Brasil, a possibilidade de encaminhar nossas
propostas da forma como o Governo Federal estipulou. Achei que era
imperdível. Quando fui convidada pelo Governador para assumir a
Presidência do Conselho, minha visão era que precisaríamos estar
fortes, unidas e unidos.

Quando falamos em sociedade, não estamos brigando pela mulher,
pelos direitos da mulher. Não podemos nos esquecer de um dado
importantíssimo. Mais de 50% das famílias de baixa renda e média
renda no País são sustentadas por mulheres. São as chefes de
família. Estamos falando do Brasil. E é por isso que me sinto muito
forte.

Teremos a oportunidade de estar com expositoras maravilhosas,
mulheres com uma trajetória de luta, de gestão do conhecimento na
caminhada da mulher e de trabalhos prestados. Que esta manhã
possamos deixar todos os outros problemas lá fora. Aquelas que
vieram do interior, por favor, levantem as mãos. (- Pausa.) Vocês são
a força de Minas. Que bom que vocês atenderam ao nosso apelo!
Que bom que vocês estão aqui!

O material que nos enviaram foi muito bem preparado pela
Assembléia Legislativa, pela SEDESE e pelo Conselho; enfim, por
pessoas que procuraram captar o sentido da nossa proposta. Mas
vocês, mesmo assim, estão aqui para se certificar de que as
demandas das mulheres do interior e de Belo Horizonte chegarão a
Brasília. Esse é o nosso papel; esse é o papel desta conferência
estadual.

Que sejamos abençoadas por Deus, que tenhamos clarividência,
calma e entusiasmo para colocar em nossas palavras o sentimento
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das mulheres que lutam em Minas Gerais. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Margarida Vieira
Cumprimento a Mesa, na pessoa da Deputada Ana Maria Resende,

e a todos os que participam da 1 Conferência Estadual da Mulher em
Minas Gerais.

Merece elogios a política desenvolvida pela Secretaria Especial de
Políticas para a Mulher, que pressupõe um processo extremamente
democrático e eficaz, para que mulheres que vivem o dia-a-dia dos
problemas da sociedade possam indicar as políticas necessárias para
que o Brasil se torne um País de todos, e não o Brasil de poucos, que,
desde 1500, vem marcando a vida nacional.

Agradeço a todos os que propiciaram esta conferência: à SEDESE,
até pouco tempo atrás dirigida por João Leite, pessoa que muito
admiro e que, espero, sela o próximo Prefeito de Belo Horizonte; e à
Assembléia Legislativa, não só pelo trabalho das Deputadas e dos
Deputados, mas também pelo empenho do pessoal altamente
capacitado que organizou este evento.

Quero elogiar o Conselho Estadual da Mulher, a Luziana nos
brindou com uma brilhante exposição. Queremos mostrar que temos
força, e este encontro demonstra isso. Agradeço às ONGs
participantes, ao Conselho Nacional da Mulher e aos conselhos de
empresárias, cuja participação mostra o avanço da ocupação feminina
no espaço de trabalho, no espaço social e no espaço político.

Quero oferecer às delegadas e aos delegados desta conferência
algumas pequenas contribuições. A primeira questão a salientar é o
fato de que, na vida política, sempre se discute muito, se elaboram
políticas, mas elas não saem do papel. Em nosso caso será diferente
porque haverá continuidade. Não serão apenas as conferências
municipais, estaduais e nacional e a elaboração de um brilhante
documento com as políticas necessárias para a melhoria da situação
das mulheres no País. Atuaremos como mulheres cidadãs, dando,
inicialmente, ampla divulgação do que se definir nacionalmente como
política para a mulher. Além da divulgação, vamos fiscalizar a
implementação dessas políticas e, quando constatarmos que não
estão sendo efetivadas, vamos cobrar publicamente. Essa, para mim,
é a mulher cidadã. E queria não só que todas as brasileiras fossem
mulheres cidadãs, mas que também todos os brasileiros fossem
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cidadãos. O País está evoluindo nessa questão e precisa avançar.

O primeiro ponto, então, é elaborar políticas e cobrar a sua
implementação. O segundo ponto envolve uma base de análise muito
geral com dois dos cientistas sociais que mais admiro. Um é o
professor e sociólogo português Boaventura Souza Santos, autor de
uma frase que sintetiza a questão feminina no mundo atual: "Devemos
ser iguais quando a diferença nos inferioriza e devemos ser diferentes
quando a igualdade nos descaracteriza". Isso é muito importante.
Queremos igualdade, sim, desejamos que as mulheres recebam o
mesmo salário ao desempenharem as mesmas atividades que os
homens. Reivindicamos uma série de direitos que não são respeitados
no País, mas queremos mostrar a diferença. Não queremos ser
descaracterizadas na sociedade, temos alegria em ser mulheres.

O segundo sociólogo, já falecido, é o grande e admirável Herbert
José de Souza, o querido Betinho. Nós, mineiras, sentimo-nos
honradas por ele ter nascido em Bocaiúva. Betinho definiu democracia
com cinco palavras, que considero a síntese definitiva do conceito. A
primeira questão é a da liberdade. Queremos que todos possam
concretizar seus sonhos, seus desejos, e o limite é o respeito aos
sonhos, desejos e direitos dos outros.

O segundo aspecto é o da participação. Democracia só avança
quando há participação. Por isso nós, mulheres, ocupamos hoje um
espaço social maior e participamos mais. Temos de fazer com que
nossas companheiras de gênero estejam ainda mais participantes.

Um terceiro ponto é a diversidade. A sociedade é muito diferenciada
não apenas por gêneros e etnias, mas também por culturas, histórias
e tudo o mais. A sociedade é democrática quando mantém a
diversidade e não quando diz que há só um caminho e uma
alternativa. Esse tipo de sociedade não é democrática.

O quarto ponto é a solidariedade. Trabalho com isso e acho que
sociedades que avançam são as que fazem da solidariedade o seu
foco. Tragicamente, no País, o individualismo sobrepõe-se a tudo o
mais. Ficamos em uma sociedade em que cada um é por si e Deus
por todos. Ainda bem que Deus é por todos, porque, se não for a
nossa sociedade, que é cada vez mais desigual, não se organiza e
rompe o quadro de mais de 500 anos de história.

Finalmente, temos a questão da igualdade. Um dos nossos temas é
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justamente fazer uma análise bem rápida e sucinta da realidade
da mulher mineira e da brasileira, em geral. Por outro lado, quais os
caminhos para encontrar a igualdade no País?

Apresentados os pontos centrais, lembrando os pensamentos tanto
do Boaventura quanto do Betinho, usarei uma terceira marca.
Trabalharemos com alguns pontos básicos do momento político, antes
de analisarmos a realidade da mulher. Por quê? Vocês receberam um
documento extremamente competente para nortear as discussões e
que trabalha cada um dos pontos da agenda, mas quero mencionar
pontos que me parecem básicos. Temos um Governo eleito
justamente para a construção coletiva de um Brasil para o alcance de
todos, substituindo o País para poucos, que predomina até hoje. A
caminhada, que ainda está no início, precisa ser agilizada e de certas
mudanças básicas, fundamentais na política econômica. Nós,
brasileiros, votamos uma política econômica de mudança, mas que
ainda não ocorreu. Tenho certeza de que a pressão que nós,
brasileiros, faremos para que existam mudanças trará, sim,
crescimento ao País, um dos elementos centrais para vencermos um
dos nossos problemas mais graves: o desemprego.

As eleições municipais representam o segundo ponto do momento
político central. Cada uma de nós, em cada município, devemos fazer
um esforço decidido para que as questões da política das mulheres
seja um elemento importante na discussão e no debate. Deve haver
compromissos dos candidatos ou das candidatas para avançarmos.

Quanto ao terceiro elemento, precisamos deixar claro que os
avanços da mulher no mundo inteiro e, particularmente, no nosso
caso, são resultados de lutas históricas.

Não existem simplesmente por ação de iluminados que ocuparam o
Governo, mas pela combinação do trabalho cotidiano e da luta diária
com políticas públicas desenvolvidas por homens e mulheres.

Para mim, a política não se resume aos cargos eletivos, de Vereador
a Presidente da República. A política tem dois lados essenciais: os
representantes do povo, que têm de ser constantemente fiscalizados e
cobrados - fazemos isso com nossas Deputadas e Deputados - e uma
sociedade que atue. Fazemos política independentemente de
ocuparmos cargos eletivos. Nas associações de bairros, as mulheres
são a maioria em Belo Horizonte. Lideram um trabalho de melhoria de
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vida nos bairros da nossa cidade e, suponho eu, em todo Estado
há um número muito grande de mulheres que atuam no dia-a-dia.

Falarei sobre três marcas históricas deste País, que Alfredo Bosi,
grande especialista em literatura combinada com história,
desenvolveu. Há três marcas que ainda permanecem na história deste
País e que temos de eliminar. Primeira marca: escravidão. A
escravidão ainda tem efeitos na nossa sociedade mesmo depois de
abolida há mais de um século. O primeiro elemento evidente é que os
afrodescendentes são os mais prejudicados. Há mais mulheres
desempregadas do que homens. E muito mais mulheres negras e
pardas, ou seja, os afrodescendentes sofrem ainda os efeitos da
escravidão.

Em relação ao segundo elemento, alguns empresários brasileiros já
avançaram, e há empresárias dirigindo entidades. Durante muito
tempo, o empresariado brasileiro guardou uma mentalidade senhorial,
de senhor de engenho, achando que pagando um salário miserável
estava fazendo um grande benefício aos seus trabalhadores. Temos
de exterminar essas duas marcas, acabando com a discriminação dos
afrodescendentes e com esse espírito senhorial do empresariado.
Elogio alguns que já avançaram.

Segunda marca trágica: latifúndio. Todo dia vemos vários
movimentos sociais buscando terra neste País. O Brasil é um dos
países do mundo não só com maior desigualdade de riqueza, mas
também de renda. O latifúndio tem sua história desde a colonização. E
um elemento de concentração da propriedade.

Celso Furtado, nosso maior economista, num determinado
momento, fez uma observação brilhante. Ele dizia que o Brasil é um
dos países do mundo que pode enfrentar o desemprego em melhor
condição, porque áreas enormes do seu território podem ser
ocupadas por brasileiros que querem trabalho e renda. Isso não anda,
porque há anos de história por trás disso.

A terceira marca que o Bosi aponta é que na sociedade há uma
imagem fragilizada da mulher. As próprias mulheres pensam que não
podem entrar na política, que não sabem fazer política, que esse é um
espaço masculino. Ora, enfrentar essa auto-imagem negativa é um
dos elementos decisivos para nós. Por isso, sempre parto da
identificação da situação problemática e da apresentação de
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caminhos para buscar a igualdade, um dos quais, certamente, é a
demonstração de exemplos de grandes mulheres que atuaram nas
mais diversas áreas, o que ajuda a fazer com que a auto-imagem
feminina seja positiva. E quando acreditamos em nós mesmas
conseguimos chegar lá.

Vou abordar rapidamente os problemas centrais, sem me deter em
todos, chamando atenção para aqueles que me parecem mais
decisivos. Em primeiro lugar, temos a questão da ligação entre a
mulher e o poder. O Brasil tem um modelo patriarcal, segundo o qual,
desde o período colonial, a mulher deve ficar, sim, na esfera privada,
doméstica. Não sei se vocês concordam, mas eu não gosto quando
dizem que somos as rainhas do lar. Em primeiro lugar, não quero ser
rainha de coisa alguma, mas uma cidadã, com meus direitos
respeitados. Em segundo lugar, se for para ser rainha, não quero ser
apenas do lar, mas de toda a sociedade brasileira, que amo. Dizer que
somos as rainhas do lar é uma forma de enganar grande parte das
mulheres para que fiquem sem seu lugarzinho. Não! Temos de
participar da vida política.

Em qualquer palestra que faço, sempre transmito a idéia de que, se
nós, mulheres, ocuparmos um lugar maior, na política cotidiana, o que
já fazemos muito, na política representativa - de Vereadoras à
Presidência da República, como talvez vejamos daqui a alguns anos -,
será muito bom não apenas para as mulheres, mas também para os
homens, que verão que é possível haver uma visão compartilhada.
Vejamos a questão da sensibilidade feminina, de que se fala muito. E
claro que há mulheres que exercem mal o seu mandato - e lembramos
sempre da Margareth Thatcher, uma das implementadoras do
neoliberalismo na Inglaterra -, mas, na maioria dos casos, a mulher
traz, sim, toda a experiência doméstica, de cuidar dos filhos, de brigar
por uma educação e um serviço de saúde pública de qualidade, e
transmite tudo isso para a vida política. Então, quando falamos em
mulher e poder, temos de pensar em modificar esse quadro de
participação feminina, que ainda é muito negativo, e transformá-lo em
um quadro mais amplo.

Vou dar o exemplo de uma Prefeita do PSB, partido a que pertenço:
a Teima, de Minas Novas, por quem tenho grande admiração e cujo
trabalho em uma das regiões mais pobres do Estado já acompanhei.
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Ela é muito querida na cidade. Em primeiro lugar, porque tem um
trabalho voltado para a população rural da cidade, que, aliás, é a
maioria. A Prefeitura faz o trabalho de trazer os alimentos que essa
população produz para serem vendidos no mercado da cidade. Assim,
o produto sai mais barato para os cidadãos, e o produtor tem um
ganho maior. Esse é apenas um exemplo, mas há mais 42 Prefeitas
em Minas Gerais.

Mulher e trabalho - a discriminação é muito grande nesse campo. O
maior problema é a dupla jornada de trabalho. Sinto-me privilegiada,
porque eu e meu marido dividimos as tarefas domésticas. Precisamos
criar essa educação doméstica, a fim de que a dupla jornada não seja
tão pesada: a mulher trabalha durante o dia e à noite, para garantir
não apenas renda, mas também o bom funcionamento da vida
doméstica.

O segundo ponto é a remuneração mais baixa das mulheres,
principalmente das negras e pardas, combinando-se, nesse caso, as
questões de gênero e cor. Outro problema sério é o das áreas de
trabalho. As mulheres são maioria no trabalho doméstico e na área da
educação. Apesar de representarem 40% do trabalho rural, recebem
os mais baixos salários. No entanto, temos o maior índice médio de
educação. Segundo um estudo científico do MEC, publicado pela
revista "Veja", as meninas estão mostrando mais capacidade nas
escolas que os meninos. Não devemos cair na discriminação inversa,
dizendo que as mulheres são mais inteligentes. Temos mais força. A
explicação básica é essa: a mulher está percebendo a importância da
educação para a conquista de espaço na sociedade. Os homens
ganharão se ocuparmos mais espaço. Os meninos precisam estudar
mais, para que, junto com as mulheres, melhorem a sociedade
brasileira.

Pediram-me que lembrasse ao Plenário que em 2000 fui candidata a
Governadora do Estado. Foi um processo importante. Muitas
mulheres diziam que eu teria de vencer. Mas ainda temos muito a
desenvolver. Além disso, uma campanha com pouquíssimo dinheiro
não aparecia na televisão durante longo tempo.

Abordarei rapidamente o trabalho realizado por duas mulheres,
mostrando que podemos avançar em todas as escalas sociais. Uma
chama-se Beatriz Alvarenga, que vocês devem conhecer pelos livros
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de Física. Foi minha colega, quando ainda não me havia
aposentado. Contou-me que, ao iniciar o curso de Engenharia, era a
única mulher na sala de aula. Como estudava muito e sempre foi
competente, provou aos homens que uma mulher pode ser
engenheira e se tornou uma das físicas mais respeitadas da UFMG.
Hoje, apesar de aposentada, seu livro continua ajudando os jovens de
todo o Brasil.

O segundo exemplo que citarei é o da Ministra Marina Silva - do
meu coração -, responsável por uma área essencial para o País.

Em 2003 estivemos na CAPES ajudando o Governo Lula a
melhorar a pós-graduação neste País. Estive na Amazônia e acho
que, estrategicamente, para este País a Amazônia é central, e a
Marina está desenvolvendo um trabalho de proteção e defesa do meio
ambiente, que deve ser o trabalho de cada uma de nós em nossos
municípios. As mulheres devem atuar em duas áreas: o saneamento
básico e a questão das águas, que têm a ver com a saúde e com os
próximos anos do mundo, em que a possibilidade do uso da água será
muito pequeno.

Termino dizendo que todos terão um trabalho muito grande hoje e
amanhã. E os eleitos irão à Brasília fazer um trabalho que não ficará
no papel, terá continuidade, com divulgação, fiscalização e cobrança
para que esse espaço feminino, que já está crescendo, cresça mais
ainda para termos um Brasil melhor para as mulheres, para os
homens e para todos nós. Queremos um Brasil para todos. Muito
obrigada.

A Sra. Presidente - A Profa. Margarida é um exemplo vivo de que
podemos extirpar da nossa imagem a idéia de fragilidade. A sua vida
é um retrato vivo de que a fragilidade nunca existiu. A Deputada foi
candidata a Governadora de Minas Gerais e se saiu muito bem. É
uma pena que nós mulheres ainda não nos conscientizamos de que
vale a pena votar em mulher. Informamos à Sra. Regina Maria Rocha
que o encontro marcado com o Prefeito de Belo Horizonte foi
cancelado.

Palavras da Sra. Jacqueline Pitanguy
Quero registrar a minha grande satisfação de estar nesta Casa

participando deste evento, particularmente pelas minhas origens
mineiras.
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Cresci neste Estado e guardo muito a mineirice dentro de mim.
Cumprimento as Delegadas que aqui estão, saudando a presença

de todas como um exemplo fundamental de que o movimento está
vivo e de que estamos caminhando. Cumprimento as Vereadoras e,
particularmente, o Secretário Paulo Bregunci, as Deputadas Ana
Maria Resende, Jô Moraes e Maria José Haueisen, a Presidente do
Conselho da Mulher de Minas Gerais, Luziana Lanna, a Sra. Suely de
Oliveira, Subsecretária da Secretaria Especial de Políticas para a
Mulher, e a Sra. Maria Elvira, nossa representante no Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher. Quero registrar a qualidade do
documento que têm em suas pastas. Tive oportunidade de lê-lo
rapidamente. Acho que ele é fundamental para as reflexões que vão
se seguir. Farei algumas reflexões. Depois, vou sintetizá-las pelo
"power point"". Estamos aqui num momento inaugural que, de certa
forma, marca explicitamente o diálogo entre o Governo e a sociedade.
Ele só ocorre porque é parte de um percurso muito maior, de um
percurso que as mulheres brasileiras vêm fazendo, abrindo trilhas,
avançando em caminhos, fazendo desvios. Ao chegar aqui para
discutir essas políticas, é importante ter presente, em qualquer esfera
governamental, que o desenvolvimento das políticas de gênero vai
encontrar limites e possibilidades num contexto mais amplo. A
dinâmica dessas políticas obedece a uma bagagem histórica já
acumulada, que responde a desafios de novas conjunturas. Estamos
aqui fazendo política, que é necessariamente datada, histórica e tem
limites e possibilidades. A todos nós, políticos, não no sentido
partidário, cabe-nos ampliar limites e maximizar possibilidades.

Vou procurar apresentar, de forma muito resumida, essa caminhada,
que mencionei, por trilhas e caminhos do movimento feminista, que
teve início em 1970, mais precisamente em 1975. Em 1975, as
Nações Unidas decretaram o Ano Internacional da Mulher, e realizou-
se no Rio de Janeiro, em plena ditadura, uma semana de debates na
Associação Brasileira de Imprensa, aberta por Celso Furtado,
colocando o movimento de mulheres como o grande movimento do
Século XX. Ele procurou trazer para um debate mais amplo sobre
redemocratização a questão da qualificação da democracia. Como
centro do debate, trouxe-nos a questão entre homens e mulheres.
Então, 1975 é um marco. A partir daí, tem havido avanços
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consideráveis. De 1985 a 1989, há no País o que chamo de
primeiras institucionalizações de políticas de gênero. Cabe aqui
ressaltar que Minas Gerais teve o primeiro Conselho dos Direitos da
Mulher.

Tive a oportunidade histórica de estar com o então Governador
Tancredo Neves que instituiu em 1983, após a vitória nas eleições de
1982, o Conselho de Minas Gerais com um grupo de mulheres de
todo o País. Sugerimos a ele que, caso fosse eleito Presidente, se
empenhasse na criação de um órgão em nível federal, que seria o
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

Essa história diz respeito a Minas. Fecho os olhos e lembro-me do
almoço do Governador Tancredo Neves com esse grupo de mulheres,
que levou não mais à proposta de um conselho estadual, posto que
este já existia em Minas, mas à criação de um conselho federal.

Portanto, 1985, ano do estabelecimento do Conselho Nacional,
também é um momento inaugural, pois houve a criação de um espaço
no âmbito do Governo Federal para o desenvolvimento de políticas
públicas voltadas para a mulher. Naquela época, a palavra gênero
ainda não estava cunhada, falava-se mais de políticas públicas para a
mulher.

Também falarei a respeito do impacto das grandes transformações
sofridas no conceito de direitos humanos nas últimas décadas,
sobretudo na década de 90, e qual a influência disso no nosso
trabalho cotidiano, ou seja, em que medida nos beneficiamos dessa
grande ampliação internacional do conceito de direitos humanos.

Mencionarei ainda a internacionalização das agendas dos
movimentos de mulheres na década de 90, com implicações diretas
em políticas públicas internas. Assim, tudo que tenho a dizer é muito
ambicioso, correrei contra o tempo, por isso peço um pouco da
atenção de vocês.

Inicialmente, temos de reconhecer que a Constituição de 1988 foi
um marco que, a partir de processos políticos globais e nacionais, no
bojo da redemocratização das nossas instituições políticas, traçou um
ponto normativo igualitário para homens e mulheres no âmbito da
sociedade conjugal e no âmbito do trabalho, além de reconhecer a
violência intrafamiliar como uma questão de Governo. Nesse aspecto,
chamo a atenção para o fato de que o seu reconhecimento na
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Constituição brasileira como uma questão de Governo antecede a
Conferência Internacional de Direitos Humanos de Viena, dando
subsídios ao Governo brasileiro para apoiá-la.

No âmbito da reprodução, a Constituição de 1988 afirmou o livre
direito de reprodução. Muito se avançou também na garantia de
direitos específicos na esfera das trabalhadoras e dos trabalhadores
domésticos e da mulher rural. Os direitos relativos à maternidade
também se ampliaram, dentre outras conquistas fundamentais.

Nos anos 90, houve a regulamentação da proposição constitucional
que diz respeito à livre escolha no âmbito da reprodução, com a Lei do
Planejamento Familiar. Relativamente ao assédio sexual, também foi
apresentada uma lei. Em 1999, normas técnicas do Ministério da
Saúde, que não são leis, mas que fazem parte desse instrumental de
políticas públicas, foram instituídas para o atendimento a mulheres
vítimas de violência sexual.

Então, esses e outros avanços no âmbito normativo fecharam o
século passado. De que forma esses avanços foram alcançados?
Quem foram os principais atores, ou seja, os seus responsáveis?

Os atores responsáveis por esses avanços são os movimentos de
mulheres, que menciono num sentido muito amplo porque estão
presentes de forma diversa, por intermédio de organizações não-
governamentais, grupos de mulheres no âmbito profissional,
movimento sindicalista, clubes de mães, enfim, há uma gama de
formas de organização. A grande característica que diferenciará o
movimento de mulheres brasileiras de outros movimentos de mulheres
latino-americanos é que, desde o início, esse movimento procurou
uma interlocução com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Na década de 90, o processo de globalização aprofundou-se e, ao
mesmo tempo, houve um processo de universalização de agendas.
Se pensarmos no processo de globalização como, fundamentalmente,
um processo econômico, pensaremos num processo de
universalização de agendas de direitos humanos como a contraparte e
a resposta a esse processo de globalização excludente.

As conferências internacionais organizadas pelas Nações Unidas,
na década de 90, marcaram e inauguraram a presença da mulher
como ator político no cenário da arena das Nações Unidas, que é uma
arena política. Sabemos que qualquer lei é escrita com uma caneta
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política.

Muitas de nós participamos dessas conferências, mas convém
recordar o que significaram, porque foram fundamentais. A
Conferência do Meio Ambiente foi a primeira e aconteceu no Rio de
Janeiro, em 1992. O movimento de mulheres-nacional e internacional
- propôs uma agenda relativa à mulher e ao meio ambiente. Em 1993,
realizou-se a Conferência de Viena, que foi fundamental.
• E muito difícil realizar uma conferência internacional sobre direitos
humanos. Basta dizer que passaram-se quase 25 anos entre a
Conferência de Teerã, realizada em 1968, e a Conferência de Viena,
que aconteceu em 1993. Imaginem se seria possível fazer uma
conferência sobre direitos humanos, considerando-se a situação atual
do Iraque e de todo o mundo no que se refere à violação sistemática
dos direitos humanos? Quando a Conferência de Viena aconteceu,
em 1993, o movimento de mulheres no Brasil, na América Latina e em
todo o mundo internacional já era organizado e propunha uma
campanha que trazia uma frase simples: "Os direitos das mulheres
são direitos humanos". Essa campanha levou para Viena, por
intermédio de milhares de assinaturas, a proposição de que a
violência doméstica deveria ser considerada uma questão de direitos
humanos.

Convém lembrar às pessoas que não estão familiarizadas com a
questão dos direitos humanos que, via de regra, os instrumentos de
direitos humanos monitoram a relação entre Estado e sociedade. Por
exemplo, qualquer coisa que aconteça a uma pessoa que está em
uma casa de detenção, sob a custódia do Estado, é uma violação aos
direitos humanos, porque, tradicionalmente, o conceito refere-se à
relação entre o Estado e a sociedade. Entretanto, será revolucionário,
no sentido de ser transformador, dizer que aquilo que acontece
intramuros, dentro de casa, envolvendo uma família, homens e
mulheres - e não necessariamente essa diferença entre o Estado e a
sociedade civil - passa a ser considerado uma questão de direitos
humanos, a partir da Conferência de Viena. Um salto gigantesco tinha
sido dado em 1988, quando nossa Constituição passou a afirmar que
cabe ao Estado coibir a violência no âmbito doméstico.

Em 1994, no Cairo, realizou-se outra conferência fundamental, a
Conferência de População e Desenvolvimento. Ela é precedida de
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outras que ocorrem a cada dez anos, mas essa conferência
promove um salto, porque as questões de crescimento populacional
vinham sendo tratadas no âmbito da demografia. Ocorre que na
conferência do Cairo, esse eixo paradigmático foi substituído não mais
por preocupações de âmbito demográfico, mas pelo eixo dos direitos
humanos e, mais especificamente, dos chamados direitos
reprodutivos, que serão cunhados internacionalmente como um
conceito. Direitos reprodutivos significam o direito de mulheres e
homens tomarem decisões quanto à sua vida reprodutiva. E direitos
acarretam imediãtamente responsabilidades no âmbito dos Estados e
dos governos. Essa conferência é fundamental pelo deslocamento do
eixo de uma preocupação de ordem demográfica para o âmbito dos
direitos reprodutivos.

Em 1995, temos a cúpula social e a Conferência da Mulher, que se
realizou na China, avançando sobre o que se conquistou nas outras
conferências, inclusive no âmbito dos direitos sexuais, que, embora
não explicitados, tiveram seus fundamentos abordados.

O caminho internacional tem duas trilhas. Uma é a trilha da
participação das mulheres organizadas nas conferências temáticas,
tais como as conferências sobre meio ambiente, direitos humanos,
população e desenvolvimento, etc. E a outra é a da participação das
mulheres nas conferências das mulheres. São dois caminhos
diferentes. As mulheres participam das conferências das mulheres,
realizadas desde 1975, o que é fundamental. Mas há uma diferença.
Nas conferências das mulheres, temos as mulheres, como tais,
conversando sobre mulheres e fazendo avançar a agenda das
mulheres.

Há um esvaziamento no âmbito das políticas públicas, situação que
vai se modificar no ano 2000, com o estabelecimento da Secretaria
Especial de Políticas para Mulheres.

(- falha na gravação.)
Retomemos a questão da governabilidade. A governabilidade é um

conceito relativamente jovem no âmbito da ciência política. Está
diretamente ligada às relações entre o Governo e a sociedade, que
estão ligadas à qualidade dessa interlocução. Para que haja
interlocução, é preciso haver uma sociedade organizada, como aqui
nesta conferência, e canais competentes que respondam a essa
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interlocução.

Para finalizar, quero abordar alguns pontos para reflexão, nas
discussões. Esses pontos dizem respeito a essa agenda de direitos
humanos das mulheres que, sem dúvida, influenciou um discurso
político do Brasil, as políticas públicas, mas que, no que se refere à
efetivação de políticas públicas, deixou muito a desejar. No Brasil
temos muitas regras e normas, mas pouca coisa ocorre no plano
efetivo.

Até que ponto todos esses mecanismos institucionais têm atendido
às demandas do movimento de mulheres tanto em termos políticos
quanto nos planos socioeconômicos? Mas até que ponto os
movimentos de mulheres têm sido capazes de levar essas demandas,
essas propostas aos canais competentes? Que mecanismos existem
em Minas Gerais, onde está o mais antigo Conselho dos Direitos da
Mulher? Qual é a atuação e o que se espera desse órgão? Que tipo
de monitoramento pode se fazer? Devemos pensar na multiplicação
de espaços de políticas de gênero em outros órgãos da administração
municipal, que possam atuar em conjunto com o Conselho Estadual e
com a Secretaria federal? Como são os equipamentos para a atenção
à saúde da mulher no Estado? As normas de atendimento à violência
sexual estão sendo implementadas? Como funcionam? Tem havido
capacitação dos profissionais de saúde, como, por exemplo, daqueles
que atendem à mulher vítima de violência sexual? A contracepção de
emergência tem de ser feita em hospitais de emergência, e não
apenas nos centros de atendimento, pois o atendimento tem de ser
feito em até 72 horas. Como estão sendo feitos os abortos previstos
por lei em casos de estupro e risco de morte para a mulher? Os
índices de mortalidade materna são vergonhosos, tanto os do Brasil
quanto os de Minas Gerais: 42 para cada 100 mil mulheres. Em
alguns países, como o Chile - não estou me referindo aos países
desenvolvidos -, o índice é de 15 mulheres para cada 100 mil. Temos
uma série de tarefas pela frente ao propor políticas viáveis, sempre
tendo em mente que há grupos mais vulneráveis, como as mulheres
negras e indígenas, e que as políticas têm de ser transversais. Vamos
reconhecer a diversidade entre as mulheres e, ao mesmo tempo, a
diversidade de todas as mulheres no que se refere aos homens.

A realização desta conferência estadual e da conferência nacional é
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um momento privilegiado de diálogo entre a sociedade e o
Estado. Neste momento, temos um canal de interlocução para que as
questões de igualdade e de gênero sejam percebidas pelo Governo e
pela sociedade como uma questão central de governabilidade. Abro
mão de exibir a minha apresentação, mas vou deixá-lo aqui na Casa,
pois acredito que pode ser utilizado nas discussões. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Nalu Faria
Bom-dia. Primeiramente, cumprimento minhas companheiras de

Mesa. De forma especial, cumprimento todas vocês, cuja presença
tem um longo trabalho por detrás, seja em virtude da organização das
conferências regionais ou municipais, seja em virtude de quantas
coisas têm de deixar articuladas antes da vinda, principalmente as que
viajaram. Sabemos o que significa, ainda hoje, as mulheres ficarem
dois dias fora de casa. E realmente um grande prazer estar aqui com
vocês e fazer parte deste debate. Desejo que a conferência de Minas
corresponda às suas expectativas.

Pelas falas que já houve, vocês viram que discutirmos propostas de
política para as mulheres, pensando em como construir igualdade
entre homens e mulheres, passa por enfrentarmos os vários
preconceitos que ainda permeiam nossa sociedade, passa por
desfazer os estereótipos e também por destruir os mecanismos de
opressão que ainda hoje vigoram. Para nós, mulheres, passa mesmo
por rever nossa história, não só para encontrar as mulheres na história
- uma vez que na história que aprendemos parece que não há
mulheres -, mas também para desnaturalizar vários dos fatos de
nossa condição de mulher, que aprendemos que fazia parte de um
destino natural. Desconstruir esses fatos tidos como destino, como a
Suely disse na abertura, na maioria das vezes, implica enfrentar
contradições e conflitos com o que foi nossa construção de mulheres,
com o que estava destinado como nosso lugar, para reconstruir nossa
identidade; implica ter conflitos com a sociedade, em particular com os
homens. E muito importante o que estamos reafirmando o tempo todo.
Estarmos aqui hoje faz parte de um processo histórico de luta das
mulheres, em que nos colocamos como sujeitos da história, como
sujeitos de direito. Isso significa muitas coisas. Em particular, significa
rompermos com uma idéia sobre nós, mulheres, de que tínhamos de
viver em vista do outro, de que não tínhamos o direito de decidir nem
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sequer o tamanho de nosso cabelo. Costumo dizer que todasas
nossas atuais conquistas foram fruto da rebeldia e da luta organizada
das mulheres, inclusive o direito de escolher o tamanho de nosso
cabelo e tantas outras coisas que podemos pensar em nosso
cotidiano, principalmente as de minha geração em diante.

Nesse nosso processo de construção como sujeitos, é importante
salientar que devemos dizer um "não" a todo e qualquer sistema de
opressão.

A medida que as mulheres vão radicalizando a convicção de que o
mundo é de todos, crescem os conflitos. Quando digo conflito, não me
refiro necessariamente ao confronto. As relações de poder
construídas na sociedade e a desigualdade de gêneros nos fazem
entrar em conflito com os homens. A sociedade construiu essa
desigualdade e também poderes e privilégios para os homens, mesmo
para os da classe trabalhadora. E justamente o confronto com esses
privilégios que traz o conflito.

Direitos iguais para homens e mulheres significa enriquecimento
para ambos. Esse sistema que coloca o feminino em oposição ao
masculino, ou em complementação, prejudica o desenvolvimento das
potencialidades humanas, dá menos autonomia às mulheres e
concede poder aos homens, pressupondo que eles não têm
autonomia.

Pensemos, a partir de uma visão crítica, sobre o conjunto das
relações entre homens e mulheres e sobre a possibilidade de
mudança. Não há como construir igualdade para as mulheres de
forma linear, sem ruptura da desigualdade.

Os objetivos desta conferência já foram citados. Não perderei tempo
repetindo, até porque tempo é algo angustiante para as mulheres, que
se desdobram para compatibilizar as diversas atuações e exigências
que pesam sobre seus ombros.

A sugestão da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento
Feminista, do qual sou militante há quase 30 anos, para levarmos
para a conferência nacional é a seguinte: temos de batalhar pela
ruptura, em processo linear, da posição das mulheres na sociedade.

O que quero dizer com isso? Nos anos 70 e 80, começamos a
avançar na construção dos direitos das mulheres. Nos anos 90,
porém, surgiu o neoliberalismo, que significou a destruição das
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mas também a imposição de um padrão de consumo para as
mulheres. Isso faz com que tenhamos um mal-estar com o nosso
corpo, querendo, em todo o momento, ser outra coisa por meio da
utilização dos intermináveis cosméticos, das lipoaspirações, das
ginásticas, das cirurgias plásticas, das injeções de colágeno, do botox,
e assim por diante. Temos a idéia de que o nosso corpo, todo o
tempo, está defeituoso e precisa de uma intervenção, e isso não pára
apenas na questão do padrão de beleza estrito.

Há também a medicalização. Em nome das novas tecnologias e da
idéia de que os remédios não fazem mal, as mulheres voltaram a
tomar, cada vez mais, antidepressivos, e a ver sua menstruação com
interferências, como, na menopausa, as tais terapias de reposição
hormonal. Uma amiga me disse sobre o empirismo da medicina, pois
vendeu-se a TRH como algo que fazia bem à saúde. Hoje, há
pesquisas consistentes que demonstram justamente que aumentaram
as doenças cardiovasculares que os médicos diziam que diminuíam.
Temos também a supressão da menstruação nas jovens e a
construção de uma TPM, sempre com a idéia de que o corpo da
mulher falha e necessita de uma intervenção médica. Então, a nossa
conferência deve também se posicionar quanto a isso, ou seja,
desconstruir mitos e trabalhar com a sociedade uma nova visão sobre
os temas.

Como disseram a Jacqueline e a Margarida, devemos garantir
políticas vinculadas à saúde e o atendimento das mulheres em todas
as fases da vida. A conferência deve também posicionar-se sobre um
tema muito polêmico: o fato de o aborto ser crime na grande maioria
dos casos. Todas sabemos que nenhuma mulher aborta porque quer.
Elas abortam diante de uma gravidez indesejada, e, pela falta de uma
boa assistência e um bom planejamento familiar em nossa sociedade,
o número de abortos é muito alto. Não queremos que as mulheres que
abortam continuem sendo consideradas culpadas e criminosas. Por
ser clandestino, o aborto é invisível. Na nossa longa trajetória no
movimento das mulheres, sabemos quantas e quantas mulheres perto
de nós já tiveram de abortar e o fizeram em silêncio e em segredo,
pois estavam com vergonha e com medo de serem punidas e
consideradas pecadoras e criminosas. A conferência deve posicionar-
se pela revisão da legislação que criminaliza a mulher. Esta, em uma
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situação de aborto, deve ser atendida com humanidade e
dignidade. Ao mesmo tempo, desejamos que a conferência posicione-
se pela importância de um trabalho de assistência à saúde, para que
as mulheres tenham acesso às informações e aos métodos. Elas
devem ser vistas, nos serviços de saúde, como sujeitas, e não como
pessoas que não entendem como funciona o seu corpo.

Por fim, nesse tema, há a questão da política de combate à
Violência. A Jacqueline já falou sobre isso, e não me estenderei no
assunto. Uma política de combate à violência passa por assistência às
mulheres vítimas, por um trabalho de prevenção e informação e
também pela revisão de algumas questões legais. Outro elemento
extremamente importante é a participação das mulheres na questão
do poder. A Margarida já falou muito sobre isso, e também não me
estenderei nessa área.

Antes de terminar, quero dizer duas coisas. A primeira é que pensar
igualdade para as mulheres passa por políticas universais para o
modelo de desenvolvimento e políticas específicas de ações
afirmativas que levem em conta a diversidade da situação das
mulheres. Não somos apenas brancas, somos mulheres brancas e
negras; somos urbanas e rurais; somos indígenas, somos jovens e
velhas; somos heterossexuais e homossexuais. Isso tem definido
condições e discriminações diferenciadas. Portanto, nossas políticas
universais e específicas devem levar em consideração esse conjunto.
Para isso, é extremamente importante que espaços de debates e de
participação para a preparação da conferência estejam sempre
abertos.

Já foi dito aqui que há um processo crescente de institucionalização
das políticas para as mulheres nos Governos. Sabemos que isso
deverá permear o conjunto do Estado nos Executivos federal, estadual
e municipal; no Legislativo e no Judiciário.

Já vimos que a questão da institucionalidade começa com o debate
dos conselhos. Muitas prefeituras construíram coordenadorias e, hoje,
temos as primeiras secretarias de políticas para as mulheres.

A meu ver, devemos nos espelhar na experiência atual do Governo
Federal, com a instituição da Secretaria de Políticas Especiais para as
Mulheres e a construção de espaços de participação das mulheres
com representação do Governo e da sociedade civil, como é o caso
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dos conselhos. Refiro-me também ao Conselho Nacional de
Direitos da Mulher em que o Executivo pode pensar a
transversalidade das políticas voltadas para a igualdade no conjunto
do Governo, mantendo esse espaço plural e democrático de debate
com o conjunto das mulheres. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Nalu Faria
e, mais uma vez, registramos a faixa da associação que ela

• representa: Marcha Mundial de Mulheres - MG. O aumento do salário
mínimo trará não só a melhoria de vida dos cidadãos e cidadãs, mas
também o desenvolvimento dos municípios de Minas, movimentando
sua economia.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas à Mesa. As questões deverão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Solicito aos participantes que
fizerem uso do microfone que sejam objetivos e sucintos, dispensadas
as formalidades das saudações pessoais. Cada participante disporá
de três minutos para formular sua pergunta, sendo garantido o mesmo
limite aos senhores debatedores.

Debates
A Sra. Maria Elvira - Que bom poder voltar a esta tribuna depois de

tantos anos. Um bom-dia a todas e para cada uma em especial.
Manifesto, em nome do Fórum de Mulheres do MERCOSUL e
também como Conselheira do CNDM, nosso prazer, nossa alegria,
nosso júbilo de ver essa conferência estadual acontecendo em Minas
Gerais, mais uma entre as muitas que já aconteceram. Saúdo as
delegadas municipais, queridas companheiras que vêm do interior, da
Capital, ouvir, falar, votar e daqui extrair nossas propostas e idéias
para a grande conferência nacional que acontecerá em Brasília.

Apesar de terem pedido para não fazermos saudações pessoais,
gostaria de cumprimentar o Governo do Estado e a Secretaria de
Desenvolvimento Social, que tão bem coordenou esses trabalhos na
pessoa da Presidente do Conselho Estadual da Mulher em Minas
Gerais, nossa companheira Luziana Lanna, e toda a equipe de
mulheres que com ela trabalhou e com a qual tivemos a oportunidade
de realizar várias reuniões. Contamos, também, com o especial apoio
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da ALMG, das companheiras Deputadas Jô Moraes, Ana Maria
Resende e da querida Maria José Haueisen, companheira de Teófilo
Otôni, minha colega nesta Casa por oito anos e que admiro por seu
trabalho na defesa da educação e da justiça social. Cumprimento
ainda a Presidente da CEPIA, Jacqueline Pitanguy, mineira carioca,
pois, embora esteja há muito tempo no Rio de Janeiro, nasceu em
Minas Gerais.
• Quero me lembrar de um fato interessante. Quando se criou o
Conselho Estadual da Mulher em Minas Gerais, estimulado pelo
Governador Tancredo Neves, nossa primeira Presidente foi a ex-
Deputada Júnia Marise, que abandonou o mandato para assumir esse
Conselho. Posteriormente, a Júnia foi Senadora, candidata a Prefeita,
não ganhou as eleições. Candidatou-se novamente ao cargo de
Senadora, e também não ganhou as eleições. Agora, está
completamente afastada da vida política. Embora sejamos de partidos
diferentes, sugiro que, em nome das mulheres de Minas Gerais,
procuremos a Júnia, que não pode ficar fora desse processo político
mineiro, até porque teve uma participação muito importante na
implementação do Conselho Estadual da Mulher.

Naquela época, Jacqueline, foi feita uma articulação com o
Tancredo Neves, candidato a Presidente da República, que assumiu o
compromisso de criar o Conselho Nacional, entretanto adoeceu sem
tomar posse. Quem assumiu a Presidência em seu lugar foi o Senador
José Sarney, que cumpriu aquele compromisso e criou o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, cuja primeira Presidente foi a querida
paulista Ruth Escobar, mulher polêmica, mas de muita garra. Após a
saída da Ruth Escobar, a Jacqueline assumiu a Presidência desse
Conselho. Ela não falou que foi Presidente do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, a minha Presidenta, porque, naquela época,
fazíamos parte do primeiro Conselho Nacional. Vejam bem, isso
aconteceu há quase 20 anos. Era uma luta para existirmos e termos o
mínimo de recursos para manter uma equipe trabalhando em Brasília.
No Governo Collor, de triste memória, o Conselho praticamente foi
morto, na base do torniquete, da asfixia. Tiraram as pessoas, tiraram
tudo e, ao final, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, não
havia mais nada.

Vejam como são as coisas: tudo de mulher é difícil. Como se diz na
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brincadeira, é um parto. Tudo nosso é difícil. Aí, começou um
novo trabalho para fazer renascer o Conselho. Neste Governo, temos
de fazer justiça ao Presidente Lula, foi criada a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, ligada à Presidência da República e com
"status" de Ministério. Quero recordar, por uma questão de justiça, que
a primeira Ministra foi a grande Senadora do Rio Grande do Sul,
Emília Fernandes, que deixou o cargo e que agora - é bom que se
saiba -, por estar desempregada, faz palestras pelo País. Em seu
lugar, assumiu a Nilcéa Freire, do Rio de Janeiro, ex-Reitora da UFRJ,
portanto, uma mulher competente, acadêmica e inteligente. Ou seja,
não estou fazendo nenhuma crítica, mas apenas relatando a situação
da Emília.

A Nilcéa Freire foi representada pela Suely, que não está mais
presente porque já retornou ao Rio de Janeiro. Peço uma salva de
palmas para a Maria Elizabete Pereira, que também representa a
Secretaria Especial de Assuntos Políticos para a Mulher.

Estamos no Conselho cuja Presidente é a Ministra Nilcéa Freire. A
Nalu, que terminou de fazer sua exposição, é uma das conselheiras,
representando seu Estado. Somos quatro oriundas de Minas Gerais. E
um bom número. A Maria Lúcia Alves, que não está presente,
representa a CGT, a área dos trabalhadores em panificadoras. Está
conosco Dayse Brasil, também mineira, representando as mulheres
de carreira jurídica, ex-Presidente da entidade. A Presidência está
sendo exercida por outra mulher, que não é de Minas. Não sei como
ficará. A conselheira Ana Maria representa um grupo muito importante
em Minas Gerais, que é a Rede Feminista de Saúde, também
representada pelas companheiras Fátima de Oliveira e Neusinha.

O Fórum de Mulheres do MERCOSUL será vinculado à Rede
Feminista por filiação, porque entendemos - como tão bem disse a
Nalu - que precisamos discutir pontualmente, com coragem e
enfrentando as caras feias que surgem de vários lugares, problemas
com a nossa saúde reprodutiva, nossas barrigas, nossas gestações,
os abortos malfeitos e mal curados pelo interior. Esses assuntos são
delicados e difíceis. Devemos manter as tradições de Minas, mas
precisamos colocar o dedo nas feridas e participar da vida pública
brasileira. Por isso, pedi à Margarida Vieira que lembrasse ao Plenário
que foi candidata à Governadora de Minas Gerais. E preciso muito
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peito e coragem para, por um partido pequeno e sem recursos,
candidatar-se a um cargo tão importante. As pessoas precisam saber
que ela deu essa contribuição a Minas Gerais.

O Fórum de Mulheres do MERCOSUL realizará, no Rio de Janeiro,
nos dias 5, 6 e 7 de julho, um grande encontro, que terá a participação
de mulheres argentinas, uruguaias, paraguaias e chilenas. Solicitamos
às interessadas que nos deixem telefone, endereço e "e-mail", a fim
de passarmos as informações sobre o evento. Quem sabe, a
delegação de Minas Gerais, constituída por mulheres da Capital e do
interior, será a maior, com o objetivo de apoiar a idéia do MERCOSUL
e os movimentos de mulheres, principalmente o nosso, que nasceu
em Minas Gerais. Muito obrigada. Um abraço e um beijo no coração
de cada uma de vocês.

A Vereadora Maria Lúcia Scarpelli - Envio um abraço carinhoso a
todas vocês. Quero fazer alguns registros e indagações como
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do
Consumidor e conselheira do Conselho Estadual de Direitos
Humanos. Muitas discussões são feitas, e abordamos todos os
assuntos do dia-a-dia, mas nos esquecemos de falar das mulheres
marginalizadas, das mulheres profissionais do sexo.

Gostaria que esta conferência incluísse essa discussão sobre as
profissionais do sexo, que são mulheres marginalizadas pelo universo
masculino e feminino, que não são aceitas por ninguém. Essas
mulheres são exploradas pelos donos de hotéis. Trabalho com grupos
de mulheres profissionais do sexo do hipercentro e constato que elas
não estão cometendo crime, porque prostituição não é crime. Crime é
explorar a mulher, é o rufianismo. Os donos dos hotéis é que estão na
prática do crime. Essas mulheres pagam pelo preservativo que usam,
pelo cafezinho que tomam, uma diária de R$45,00 e cobram, por
programa, de R$5,00 a R$10,00.

São pessoas que vivem na maior precariedade social. Não podemos
fazer uma conferência estadual, sem falar nas mulheres que sofrem
na mão de toda a sociedade, de todas as autoridades e,
principalmente, na mão de nós todas, que as estamos excluindo
dessa discussão.

O segundo registro seria considerar, vi a colega Malu falar das
mulheres que têm uma orientação sexual diferenciada, todas as que
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estão nesse grupo. Dói-me muito como as comissões de direito
humano evitam o assunto. Há um universo enorme de mulheres que
têm uma vida sexual diferenciada. Peço que os grupos abranjam
esses dois assuntos, porque essas mulheres são marginalizadas,
como são os travestis, os homossexuais. Vamos acolher a diversidade
sexual. Assim, estaremos sendo absolutamente verdadeiros.

Quero registrar a presença do Grupo Diva, que aqui está
• representado pela Ivone.

Falando em violência, não podemos deixar de agradecer a presença
de uma mulher maravilhosa que vem defendendo, orientando
mulheres, bem como punindo aqueles que as violentam em seus
direitos. Refiro-me à Dra. Olivia, nossa querida companheira,
Delegada da Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte.

Registro, ainda, minha indignação em relação ao 5 0 assassinato de
líderes comunitários de Belo Horizonte. Em nove meses, Belo
Horizonte assistiu ao assassinato de cinco líderes comunitários.
Ontem foi o enterro do Vicente do Prado. Era uma pessoa séria e que
denunciava a exploração daqueles que moravam em favelas, vilas,
periferias. Ele denunciava os traficantes que agiam contra as
mulheres; foi executado com cinco tiros, três na cabeça, na porta de
sua casa. Fica aqui minha homenagem ao grande militante Vicente do
Prado, que trabalhava na zona mais perigosa de Belo Horizonte:
Morro das Pedras e Ventosa.

Gostaria de ver incluídas essas duas discussões: as mulheres
profissionais do sexo, tirando-as das mãos daqueles que as exploram,
os donos de hotéis, pois têm dignidade, têm direito à assistência
médica, à Previdência Social, e as que têm orientação sexual
diferenciada.

Quero fazer uma homenagem especial a nossa querida Luziana
Lanna, Presidente do Conselho Estadual das Mulheres e à Maria
Elvira, que acima de qualquer questão partidária, respeitou todas as
mulheres deste País. Ela uniu e conclamou a união das mulheres para
um trabalho, visando a tratar dessas dificuldades. Sempre estive em
outro partido e você me estendeu a mão. E o fez também na época do
PMDB.

A Sra. Deonara - Farei duas perguntas, a primeira delas diz respeito
ao aborto. Apesar de não haver dados reais sobre o aborto no Brasil,
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existem estimativas dos atendimentos feitos nos serviços de
saúde comprovando que o aborto é uma das causas do aumento da
mortalidade materna. Assim, a legalização do aborto não reduziria
essa mortalidade, a partir do momento em que fosse assistido pela
rede pública de saúde? Dessa forma, evitaria que as mulheres o
fizessem nas condições precárias que o fazem, ocasionando várias
seqüelas e, até mesmo, a morte.

A segunda pergunta é sobre o salário mínimo. Uma das justificativas
dos Governos Federais dos últimos anos é que o aumento do salário
mínimo levaria à falência da Previdência Social. Não entendo muito de
economia, mas tenho quase certeza de que esse dado não é real.
Quem trabalha na Previdência sabe que lá há muito dinheiro
sobrando, embora isso não seja divulgado. Então, gostaria que a
senhora comentasse essa relação entre o aumento do salário mínimo
e as finanças da Previdência.

A Sra. Presidente - Passaremos às outras perguntas formuladas
para a Sra. Nalu Faria. Sheila Botelho, da Agência Pastoral Negro:
"Como construção da igualdade a curto prazo, existe a proposta de
cotas para negros em faculdades. Como você observa essa política,
tendo em vista o nível escolar da mulher negra?".

Fábio de Souza Luiz, da Secretaria Municipal de Assistência Social
de Betim: "Entre as diretrizes citadas, na terceira, fez-se referência à
autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Com  relação ao aborto
provocado, excluindo-se os casos de gravidez por violência sexual,
qual é o seu posicionamento? E quanto às clínicas clandestinas, como
excluí-ias da realidade brasileira?".

Ana Paula Monteiro de Barros, enfermeira da Prefeitura de
Muzambinho: "O que fazer para que as cirurgias de histerectomia e
laqueadura não sejam feitas indiscriminadamente, como forma de
aprendizado acadêmico ou como primeira escolha de contracepção ou
como aumento de ganho salarial?".

Alexandre Ferreira Rosa: "Por que não podemos optar por não ter
filhos? O que pode ser feito para modificar a lei que estabelece limites
para a ligadura, desrespeitando o direito de escolha da mulher?".

A Sra. Nalu Faria - Começarei pela questão da prostituição. Esse
tem sido um dos temas que a minha organização de base, a Sempre
Viva Organização Feminista - SF0 -, tem discutido, em âmbito geral,
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relativamente ao incremento da prostituição em vários países do
Terceiro Mundo. Aliás, temos analisado o fato de que isso faz parte de
uma nova divisão sexual do trabalho, onde as mulheres do Brasil, do
Caribe e das Filipinas são levadas para a Europa por meio de uma
rede de prostituição internacional.

O tema da prostituição deve ser tratado sob dois pontos de vista, de
forma bem sucinta.

O primeiro ponto de vista é sobre a condição e a situação das
prostitutas, as trabalhadoras do sexo. Defendermos veementemente
direitos sociais, como a companheira já disse. Temos de fazer esse
debate de forma mais intensa, garantindo serviços específicos, uma
vez que é muito difícil que a prostituta freqüente outros serviços
gerais. Temos de fazer um debate mais amplo, na sociedade
brasileira, sobre a complexidade dessa situação, e não apenas como
se debateu na Europa: se profissionaliza ou não, se regulamenta ou
não. Temos de olhar o conjunto do tema da prostituição, o que
significam as redes, o desemprego e o fato de que grande parte das
mulheres jovens que entram na prostituição têm história de abuso
sexual na família. E um tema muito complexo, e temos de enfrentá-lo
no seu conjunto. Outro tema é a garantia dos direitos - inclusive de
discussão - das trabalhadoras do sexo, como o recolhimento do INSS,
para garantir a possibilidade de aposentadoria.

Perguntou-se sobre a questão das cotas para negras na
universidade. O problema educacional no Brasil é geral, e não apenas
em relação a negras e negros. Temos um problema educacional geral
mais acentuado na escola pública, mas as escolas privadas brasileiras
também não são uma ilha de excelência. Temos de garantir, sim, as
cotas para negras e negros na universidade e, conjuntamente, fazer
um debate sobre a melhoria geral do ensino, porque queremos que
muito mais pessoas da classe trabalhadora sejam beneficiadas com o
ensino e que não permaneça a situação atual de exclusão da classe
trabalhadora da universidade. A cota para negros e negras é um
passo importante que precisa ser dado.

Minha posição em relação à questão do aborto é que não deve ser
considerado crime e que o serviço público deve oferecer atendimento
às mulheres que precisam abortar. A sociedade tem de fazer um
amplo debate sobre esse tema. No Brasil, não sabemos o número de
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mulheres que abortam, mas sabemos que há muitos abortos. Não
só no Brasil, mas também no Chile e em todos os países em que há
um mau atendimento à saúde da mulher, há muitos abortos. Em
média, 30% das gravidezes resultam em aborto, parte espontâneos e
parte provocados. Em países em que a legalização do aborto veio
acompanhada de um amplo serviço da rede pública, que promoveu
debates e acesso à contracepção, o número de abortos diminuiu e,
conseqüentemente, a mortalidade também diminuiu. E tão grave
quanto a mortalidade são as seqüelas que acometem muitas mulheres
depois do aborto.

A questão da histerectomia e da laqueadura insere-se no mesmo
debate que levantamos sobre a imposição e a medicalização. Se, por
um lado, a laqueadura é um direito das mulheres, cada vez mais
coloca-se a importância de as mulheres insistirem no uso da
camisinha, que previne não só a gravidez, mas também as DSTs.
Esse debate tem de ser feito de forma mais ampla, e podemos evitar a
gravidez não apenas por intermédio da laqueadura. A Jacqueline teve
uma participação na discussão da lei sobre laqueadura, tentando que
não fossem feitas tantas restrições, mas que alguns critérios mínimos
fossem definidos.

Por fim, há a quéstão do salário mínimo. Citarei algumas
referências. Os dados divulgados pelo Senador Paim, pela Maria
Lúcia, do Judiciário, e pelo pessoal da Auditoria da Dívida apontam
para o fato de que a seguridade social teve um superávit de
R$31.700.000.000,00 no ano passado. Há toda uma discussão sobre
como se calcula o déficit da Previdência. Há também a questão do
deslocamento de recursos da Previdência, a Desvinculação das
Receitas da União - DRU -, que caminha para a questão do superávit
primário, que culmina com o pagamento da dívida, algo que já
discutimos, chegando à conclusão de que essa política tem de ser
mudada, pois do contrário não serão garantidos nem o salário mínimo
nem outras coisas. Indico para vocês o "site" do DIEESE, que tem um
boletim recente sobre a questão do salário mínimo. O Senador Paim
levanta a questão da sonegação, sendo que mais de 40% dos
trabalhadores não têm a proteção da Previdência. Também o "site" do
pessoal da Auditoria da Divida traz dados sobre a questão. O
problema do aumento do salário mínimo não é proveniente da falta de
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recursos da Previdência, mas da ausência de uma política de
crescimento, que passa pela produção e pelo consumo de itens de
primeira necessidade, em particular alimentação, tecidos, roupas,
calçados e produtos de higiene.

A Sra. Presidente - Convidamos para fazer pergunta oral à Sra.
Jacqueline Pitanguy a Sra. Marilda Ribeiro Rezende, Vereadora à
Câmara Municipal de Uberaba.

Enquanto ela se posiciona junto ao microfone, passarei a ler
perguntas dirigidas a Luziana Lanna. Pergunta de Cristiane Ramos,
da Prefeitura Municipal de Pirapora: "Quais são as propostas e metas
do Conselho Estadual para o interior de Minas, já que nenhuma
intervenção há em nossa região? Estamos marginalizadas; não
recebemos atenção desse Conselho". Pergunta de Raimunda Maria
dos Santos: "O que pode ser feito para mudar a discriminação racial,
integrando a mulher negra à área trabalhista e ao meio social?".

A Vereadora Marilda Ribeiro Rezende - Saúdo todas aquelas que
saíram de seus lares e estão no Plenário desta Casa para discutir
políticas públicas para as mulheres. Pela primeira vez na história do
nosso País, temos a oportunidade de ser provocadas pela Secretaria
Nacional de Políticas para as Mulheres a discutir o assunto. Nas falas,
tanto da Jacqueline Pitanguy quanto da Nalu Faria, percebi a
preocupação com as políticas públicas concernentes à mulher.

Um dos grandes desafios do meu mandato é a implementação de
políticas voltadas para a mulher. Ao ouvir Jacqueline e Nalu falarem
sobre a necessidade da efetivação das políticas que ora discutimos,
pergunto-lhes se já pensaram em ações contundentes, para sairmos
desta conferência com alguns pontos de cobrança.

Espero que tenhamos mais mulheres nas Câmaras Municipais do
interior e na Câmara de Belo Horizonte, para mudarmos a história de
Minas.

A Sra. Jacqueline Pitanguy - Obrigada, Marilda, por sua pergunta,
que é muito pertinente, porque toca num ponto nevrálgico: como
diminuir a distância entre leis e realidade. Essa distância indica um
déficit de cidadania, e esse déficit de cidadania está ligado à questão
da desigualdade social. No fundo, você tocou na ponta de um
"iceberg", mas trata-se de questões estruturais difíceis de serem
resolvidas, por exemplo, num mandato municipal. Mas há muito a se
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fazer num mandato municipal. Citarei alguns exemplos de ações
concretas, como a experiência da CEPIA, organização não
governamental, em articulação com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Desenvolvemos um projeto de capacitação de profissionais da área
de saúde para atender às mulheres vítimas de violência sexual. Esse
trabalho está sendo feito em unidades públicas já aparelhadas, como
maternidades, para realizar o atendimento. Mas, no ano passado,
iniciamos um trabalho de capacitação das emergências. A mulher
violentada é encaminhada a um centro de emergência, onde receberá
anti-inflamatório, tranqüilizante, etc. A partir daí, inicia-se uma romaria.
Essas equipes estão sendo treinadas para oferecer a contracepção de
emergência em até 72 horas, encaminhar a mulher à delegacia
especializada e ao centro de referência. São ações pontuais,
concretas, que já têm embasamento normativo, mas que os
profissionais de saúde não conhecem. O conhecimento dessas
normas técnicas do Ministério da Saúde é fundamental.

Outra atua9ão muito importante no âmbito estadual é a da área da
segurança. E fundamental estabelecer uma interlocução com o setor,
porque as delegacias de atendimento à mulher vítima de violência são
organismos vivos que necessitam de agentes capacitados. Por outro
lado, necessitam do apoio dos movimentos e dos Governos para que
tenham 'status" e peso político importante na hierarquia.

Há também uma atuação que pode ser feita a partir da Secretaria
Municipal: a participação da mulher na política. Acho fundamental
apoiarmos as mulheres na política, não pela questão do sexo
biológico, pois há mulheres e mulheres. Temos de apoiar as que têm
compromisso com essa agenda.

Pergunta da Sra. Ivone Socorro Silva, Fundadora do NADA de
Minas Gerais: "Qual é o avanço do CNDM diante de duas questões:
aborto é crime e violência doméstica, e família e filhos usuários de
droga?" O CNDM, como relatou a ex-Deputada Maria Elvira, foi criado
em 1985 por uma lei do Congresso Nacional, com o apoio do Sarney,
e presidido de agosto até dezembro de 1985 pela Deputada Ruth
Escobar. Depois, assumi a Presidência que, naquela época, possuía
um conselho deliberativo e um corpo técnico executivo. Em
determinado momento, tínhamos aproximadamente 105 pessoas na
equipe técnica. Era um órgão híbrido, ao mesmo tempo de
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deliberação e de execução.

Esse órgão teve um papel fundamental na articulação dos
Conselhos Estaduais, na proposição e na execução de políticas
públicas e na proposição da legislação.

Com relação à questão do aborto, o Conselho teve um papel
extremamente atuante. Em primeiro lugar, para diminuir a distância
histórica entre leis e políticas, tentando fazer com que fossem

• instaurados os centros de atendimento a mulheres vítimas de
violência sexual, onde se realizava o abortamento. Esse trabalho foi
feito no âmbito do Conselho Nacional, que só começou a render frutos
em 1989, no âmbito estadual. O Conselho tinha um papel mais
normativo.

No que diz respeito à violência doméstica, tivemos uma atuação
muito firme trabalhando em articulação com a Secretaria de Justiça e
convocando as delegacias e as Delegadas, porque também há uma
esfera de poderes em nível federal e estadual.

A questão da droga e do vício abre um novo capítulo; mas, como é a
terceira vez que a campainha toca, não vou abordar o assunto.

A Sra. Maria Elvira - A Dorinha precisou sair, mas a mensagem que
queria deixar é que, além das mulheres trabalhadoras ligadas a
movimentos sociais, participam também deste evento as mulheres
empreendedoras, ou seja, as executivas e as empresárias que, há 20
anos, mantêm-se organizadas pela Câmara da Mulher
Empreendedora da Associação Comercial de Minas.

A Sra. Presidente - E bom complementar que atualmente, no Brasil,
40% dos pequenos e médios empreendimentos são coordenados por
mulheres.

A Sra. Márcia Valadares - Meu pedido é que a Comissão das
Mulheres inclua no debate das Conferências Estadual e Nacional a
discussão sobre a anemia falciforme, que vem atacando as mulheres
afrodescendentes. As mulheres negras hoje não morrem apenas em
razão de aborto, mas também de anemia, porque os profissionais da
saúde não sabem diagnosticá-la ainda. Seria interessante desenvolver
uma política voltada para os profissionais da saúde, de modo a
prepará-los para essa tarefa.

A Sra. Presidente - Além da anemia falciforme, também ataca as
mulheres afrodescendentes a hipertensão arterial.

URJ
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A Sra. Luziana Lanna - Márcia, queria te convocar para uma

conversa com a Míriam, Conselheira do Conselho Estadual da Mulher
e Coordenadora das Secretarias Municipais de Saúde do Estado.
Acho que podemos, em um só encontro, difundir essa informação e
exigir o trabalho correto, fazendo valer o direito da mulher negra. Você
poderia encontrar-se comigo, porque o Conselho Estadual existe para
isso. Obrigada.

A Sra. Fabiana Frederico - Boa-tarde a todos os presentes.
Represento a Associação Genilda Portela, de Juiz de Fora. Antes de
fazer minha pergunta, queria apresentar uma proposta. Muitas
trabalhadoras viram-se impedidas de participar deste encontro.
Segunda e terça-feira são dias possíveis para quem tem muita
flexibilidade de discutir com o patrão. Proponho que os próximos
eventos sejam realizados no final de semana, para garantir que as
mulheres que não estão aqui hoje também possam participar. Tanto a
Jacqueline quanto a Nalu expuseram bem a questão dos meios de
participação popular, as formas de organização da sociedade civil e
uma das maiores conquistas do movimento feminista, que foi a
constituição dos conselhos, tanto dos municipais quanto dos estaduais
e do nacional. Como militante no meu município, fico angustiada em
ver os problemas que a minha e outras cidades enfrentam. A atuação
do Conselho contribui para a organização da sociedade civil,
estimulando a criação de entidades que não existiam no momento da
sua criação. As vezes, o Conselho - como é o caso da minha cidade -
não dá conta da demanda da organização civil que já existe no
município.

Essa é uma questão: como os Conselhos se adaptarão à realidade
da maior organicidade? O Conselho deve refletir sobre isso. Segundo,
como o Conselho ajudará na organização da sociedade civil? Como
ele dará conta disso? Como nós, militantes de movimentos sociais,
garantiremos ações, independentemente de partido político, dos
posicionamentos políticos defendidos e do histórico de vida da
militante, que a fez representante do coletivo do movimento social?
Como daremos conta de enfrentar esse novo momento da
organização feminista? Na minha cidade, o movimento das mulheres
é maior que o Conselho. Independentemente do perfil da Presidente
ou da formação dos conselhos, devemos garantir que os movimentos
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sociais estejam representados.

A Sra. Gláucia Helena - Meu nome é Gláucia Helena, sou professora
das redes estadual e municipal de Contagem e faço parte do coletivo
de mulheres do Partido dos Trabalhadores. Antes de fazer as minhas
interrogações, saúdo uma grande companheira, que, na luta pelo
espaço de poder e representatividade das mulheres nas decisões,
ousou disputar o Governo do Estado de Minas Gerais em 1982, a
companheira Sandra Starling. As minhas questões são as seguintes:
primeiro, temos instituído no sistema eleitoral as cotas de
representação de mulheres nas disputas. Para mim, elas devem ser
esclarecidas, a fim de não cairmos no equívoco de dizer que as cotas
são discriminatórias, como vem sendo divulgado em muitos lugares
por onde passamos. Isso deve ser debatido por nós.

Além das cotas, precisamos fazer acontecer uma formação para as
mulheres que querem e precisam ocupar espaços de poder e decisão,
seja nas Câmaras Municipais, seja nas Prefeituras, seja nos Estados,
seja na esfera federal. Existe uma sintonia entre as políticas pensadas
no processo de formação das mulheres envolvidas com as políticas
públicas?

Outro questionamento: existe no Conselho Estadual da Mulher uma
sintonia de ação com os conselhos municipais de mulheres
instituídos? Sentimos, às vezes, uma carência no diálogo e na efetiva
ação da política pública.

A última pergunta, para concluir: como está sendo encaminhado o
projeto de lei de aposentadoria das donas de casa? Elas são as
gestoras do cotidiano e, ainda assim, são excluídas da distribuição de
renda do País. Elas não têm renda pelo trabalho que executam, um
trabalho de muito esforço e que precisa ser reconhecido. Para fechar,
lembro uma frase da Marcha Mundial de Mulheres: "somos metade da
população mundial e mães da outra metade".

Exigimos respeito, direitos e oportunidades iguais para sermos
representadas e ocuparmos o espaço que também é nosso. Obrigada.

A Deputada Jô Moraes - Profa. Jacqueline, conceda-me um
segundo. Recebemos um protesto justo do Movimento de Mulheres
Negras de Juiz de Fora e de Itajubá, que nos cobra uma resposta
imediata. Por isso, solicitei-lhe esse tempo.

Amanhã vamos ler a manifestação e, na próxima plenária, vamos
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acatá-la. Solicitamos que as companheiras nos ajudem na
indicação de mulheres negras para a participação do evento. Está
acatado o protesto justo. Amanhã corrigiremos o erro de hoje.

A Sra. Jacqueline Pitanguy - Há duas perguntas, uma da Fabiana e
outra da Gláucia. Fabiana fez uma pergunta importante: "Como é que
os conselhos vão se adaptar ao que geram, ou seja, em que medida o
conselhos atuantes vão gerar demandas, propostas, denúncias, enfim,
Vão gerar vida política?". Acho que aqui caberia distinguir três
aspectos: um é o espaço dos conselhos, o segundo é a questão da
agenda. Pode-se construir uma agenda representativa, que seja uma
plataforma que não necessariamente tenha de ser toda implementada
no Conselho ou estar a cargo dele. Pode ser uma agenda com
proposta para as Secretarias de Trabalho, de Saúde e de Segurança,
para o sistema de justiça, para a Secretaria de Igualdade Racial, e por
aí vai. Essa agenda é que tem de ser monitorada. O Conselho seria
um órgão central. Teria de ter interlocução com alguns espaços
específicos dessas outras Secretarias. Nem tudo seria desenvolvido
pelo Conselho, que, efetivamente, faria a distribuição de
responsabilidades entre toda a administração. Essa é a forma para
atender às várias demandas.

Quanto à questão dá organicidade, de que forma militantes dos
movimentos sociais terão assento nos conselhos, novamente digo: a
representação delega-se. Estamos em uma democracia
representativa, então tem de haver delegação de forma democrática e
representativa. Ao mesmo tempo, haverá presença das demandas e
das propostas dos movimentos de mulheres nessas agendas que
serão executadas nos diversos espaços.

A Gláucia perguntem sobre as cotas de representação das
mulheres. Essas cotas não são discriminatórias. Fazem parte do que
se chama de discriminação positiva, visando responder a processos
históricos de discriminação. Por isso é que se fala de cotas para
pessoas negras nas universidades e de cotas para portadores de
deficiências físicas em alguns espaços. A idéia da cota não é
discriminatória, visa suprir uma discriminação histórica.

Concordo com a Gláucia e volto a dizer que é fundamental a
preparação das mulheres já no momento da candidatura, que é uma
disputa muito dura, e também para o exercício do mandato. Sei que o
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Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM: vem
desenvolvendo alguns cursos de capacitação. Não sei como se
realizam em Belo Horizonte, no Estado de Minas, mas acho que seria
fundamental que o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, outros
órgãos, a própria Câmara e a Assembléia Legislativa apoiassem a
realização desses cursos de capacitação para o exercício do poder,
de maneira que essas mulheres exerçam o mandato com a
consciência de gênero.

Deixo a questão das donas de casa para a Nalu Faria. Obrigada.
A Sra. Nalu Faria - Vou falar rapidamente da questão das donas de

casa e voltar ao tema do Conselho e da participação popular. A
aposentadoria das donas de casa, na verdade, é uma proposta de
emenda à Constituição e é fruto de um processo de mobilização. Em
março houve uma grande mobilização. Isso está seguindo os trâmites
da Câmara, e eu não saberia dizer exatamente em que comissão
está. Na verdade, a Deputada Luci Choinacki propôs a constituição de
uma comissão externa da Câmara para se discutir a pobreza feminina,
que está em fase de debates nas regiões, para a feitura do relatório.
Ela entende a proposta das donas de casa como parte de uma política
de combate à pobreza entre as mulheres, pois é até circunscrita a
certa faixa de renda - não é pensada para todas as donas de casa,
mas para mulheres maiores de 60 anos, em famílias com renda
inferior a dois salários mínimos.	1

Em relação aos conselhos, algo que nos é fundamental é a
autonomia do movimento. Então, o Con&elho não abarca o conjunto
do movimento - não é essa a proposta dê ninguém -, mas só poderá
ser mais efetivo se houver um movimentd organizado, dialogando com
o Estado, a partir de sua autonomia. Por 6 utro lado, temos de registrar
que hoje há uma diversidade de experiêcias de conselhos e não há
um consenso absoluto sobre eles. Há urna modalidade de conselho
em que as conselheiras são indicadas pólo Executivo, e há um setor
do movimento de mulheres que reivindica que o Conselho seja eleito
em fóruns específicos. Essa experiêncid já foi realizada em alguns
lugares, como no Rio Grande do Sul, odde o Conselho foi eleito em
uma conferência estadual das mulheres, é em Recife, onde foi eleito a
partir da Conferência Municipal de Recife. Ou seja, há uma
diversidade de experiências; há casos emque o Conselho não é mais
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esse órgão híbrido a que a Jacqueline se referiu, com a
participação de um órgão executivo - a Coordenadoria ou a Secretaria
-, o conselho se constitui em um canal de participação popular. Faço
esse registro, para ressaltar que há uma diversidade de modalidades
coexistentes. Ou seja, percebendo essa diversidade de experiências,
teremos de promover esse debate entre nós.

Por fim, quero registrar algo que julgo muito importante: a presença
das mulheres nos processos de orçamentos participativos, em vários
municípios, e o diálogo cada vez maior entre os processos de
orçamentos participativos e os processos de coordenadoria ou de
secretaria de Conselhos da Mulher. Tenho visto cidades em que a
Coordenadoria Especial da Mulher ou o Conselho articula a presença
das mulheres nos processos de orçamento participativo, justamente
para que também nesses processos sejam expostas as reivindicações
das mulheres.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Passaremos às perguntas
dirigidas à Luziana Lanna. De Cristiane Ramos: "Quais são as
propostas e metas do Conselho Estadual para o interior de Minas, já
que não há intervenção nenhuma em nossa região? Estamos
marginalizadas e não recebemos atenção desse Conselho".

A Sra. Luziana Lanna - Por favor, Presidente, dado o adiantado da
hora, gostaria de responder brevemente a cada pergunta, pois elas
são muito diferentes. Pode ser assim?

A Sra. Presidente - Certamente.
A Sra. Luziana Lanna - Em primeiro lugar, é importante registrar que

a gestão que presido começou em fevereiro deste ano. Recebi
inúmeras reclamações, principalmente agora, quando da organização
deste evento - já assumimos o Conselho nessa organização. Mas fico
muito feliz porque, juntamente com as diretoras executivas, com a
SEDESE e a Assembléia, conseguimos mobilizar 251 municípios. Isso
mostra que, de fevereiro para cá, houve um esforço muito grande para
abrir as portas do Conselho Estadual.

A gestão anterior foi muito longa; teve duração de 16 aos, o que,
não se pode negar, é complicado para qualquer partido ou entidade,
que certamente terá muitos méritos e problemas. Então, realmente
houve o afastamento de algumas cidades. Mas o simples fato de a
Cristiane, que fez a pergunta, estar aqui, já mostra que começamos a
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nossa aproximação.

A Sra. Presidente - A pergunta seguinte é encaminhada por Edna
Barros: "Fala-se em políticas específicas para as mulheres, como
suportes psicológico e jurídico, no caso de violência sexual e
corrupção de menores. Lutamos por igualdade. Quais são as ações
governamentais utilizadas no combate à prostituição infantil,
principalmente no Norte de Minas?".

A Sra. Luziana Lanna - Convido essa pessoa, se ainda estiver no
Plenário, para se juntar ao grupo que estudará a violência contra a
mulher, fórum adequado para falarmos sobre o que está sendo feito e
o que gostaríamos que fosse feito.

A Sra. Presidente - Rosilene Almeida, auxiliar de enfermagem,
indaga: "Nas cidades que têm mais ou menos 30 mil habitantes, como
conseguiremos uma delegacia para a defesa e a orientação das
mulheres rurais, que têm muitas dificuldades culturais e estão muito
afastadas das grandes cidades?".

A Sra. Luziana Lanna - A Olívia, Delegada e nossa Conselheira no
Conselho Estadual, congrega todas as delegacias de mulheres do
Estado. Rosilene, você está convidada para participar dos trabalhos
do grupo que debaterá o tema violência contra as mulheres. A Olívia
estará presente e é a pessoa ideal para direcionar a necessidade da
sua região para uma delegacia especializada.

A Sra. Presidente - Raimunda Maria dos Santos pergunta: "O que
pode ser feito para acabar com a discriminação racial, integrando a
mulher negra na área trabalhista e no meio social?".

A Sra. Luziana Lanna - Muito. Temos pela frente uma trajetória
enorme de trabalho. Todos sabem que estou residindo em Atlanta,
porque trabalho no exterior há muitos anos. Essa cidade é o berço de
Martin Luther King, onde o povo norte-americano gritou por igualdade
racial. Estamos começando uma caminhada longa. Espero que seja
vitoriosa. O Grupo 3 também tratará desse assunto.

A Sra. Presidente - A próxima pergunta foi encaminhada por Graça
Guedes: "Normalmente, o JECRIM vem aplicando a pena que prevê
para os homens agressores o pagamento de cestas básicas ou a
prestação de serviços. O que você pensa sobre isso?".

A Sra. Luziana Lanna - Sem comentários. Darei a minha opinião
pessoal. Existem alguns pontos de honra. Esse é um deles: não existe

WN
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mulher que consiga engolir essa cesta básica. Existe aquilo que
devemos discutir, aquilo por que devemos brigar e aquilo que nos
deve causar indignação. Esse é um dos pontos que não podemos
aceitar em hipótese alguma.

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Sra. Jacqueline Pitanguy, que
deseja complementar a informação.

A Sra. Jacqueline Pitanguy - Uma proposta de inclusão da violência
doméstica no Código Penal já está em andamento. Existe um grupo
constituído por organizações da sociedade civil e pela Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres. A Deputada tara Bemardini já
apresentou projeto de lei nesse sentido. Essa importante questão está
sendo discutida e será resolvida em âmbito federal.

A Sra. Presidente - Luziana, com certeza, esse homem merece pena
maior. Se for doente, deve procurar tratamento.

A Sra. Luziana Lanna - Sim, porque seu lugar não é dentro de casa.
A Sra. Presidente - Pergunta de Ivone Socorro Silva, do Conselho

Municipal da Mulher de Contagem: "o Governador Aécio Neves tem
trabalhado para fomentar discussões apartidárias. O CEM não tinha
essa proposta anterior. E hoje? Pertenço ao PT Cristão-Mulher de
Contagem e espero que o CEM, sob a vossa presidência, não se
feche e se transforme em um grupo único. O.k.?".

A Sra. Luziana Lanna - A resposta que tenho a dar é que não sou
filiada a nenhum partido político. Fui convidada pelo Governador para
ser Presidente desse Conselho. Essa é uma afirmativa prática. Se
houvesse qualquer intenção de política partidária, eu jamais seria
convidada. Pelos menos durante a minha gestão, essa preocupação
não existirá, porque o meu partido chama-se justiça social.

Apresentação de Dança
A Sra. Presidente - A Presidência convida aos presentes a assistir a

uma dança intitulada "Celebração da Vida", a ser apresentada pelo
grupo Associação das Mulheres de Pedro Leopoldo.

- Procede-se à apresentação da dança.
A Sra. Presidente - Agradecemos a participação da Associação das

Mulheres de Pedro Leopoldo, que nos brindou com esse espetáculo,
numa demonstração de que a mulher é cérebro, mas também
sensibilidade e carinho, e que só conseguirá contribuir com a
sociedade se não perder jamais esse ser feminino que mora em sua
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alma. A Presidência manifesta seus agradecimentos às ilustres
expositoras, demais autoridades e participantes, ao público em geral,
pela honrosa presença, bem como aos telespectadores que nos
prestigiam com a sua audiência.

Encerramento
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23a REUNIÃO ESPECIAL DA 2S SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 8/6/2004

Presidência da Deputada Jô Moraes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre
a dinâmica dos trabalhos - Apreciação do relatório - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria -

Alberto Bejani - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Padre João - Paulo Piau - Rogério Correia - Sebastião
Navarro Vieira - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - As 8h15min, declaro

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

Ata
- A Deputada Maria Tereza Lara, 2a Secretária "ad hoc", procede à

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

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa
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as Exmas. Sras. Neusa Meio, Jovita Levy, Vânia Valadão,
Antônia, Maria Izabel Ramos de Siqueira, Luziana Lanna e Leny
Campos, respectivamente Coordenadoras dos Grupos de Trabalho 1 a
VII; a Sra. Maria Adelina Braz, do Instituto da Cultura de Juiz de Fora;
a Deputada Maria José Haueisen; e o Sr. Felipe Willer Abreu Júnior,
da SEDESE.

Registro de Presença
A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário

do Delegado Regional do Trabalho, nosso companheiro Carlos
Calazans.

A Deputada Ana Maria Resende justifica sua ausência, pois
comparecerá ao velório da mãe da querida Deputada Elbe Brandão,
hoje Secretária de Estado, na região do Norte de Minas.

Destinação da Reunião
A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da Primeira

Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

A Sra. Presidente - Bom-dia. Vamos ter um novo dia de trabalho
hoje. Temos um horário para concluí-lo. Essa primeira parte da
conferência irá até às 13 horas, porque às 14 horas se inicia a reunião
ordinária em Plenário. Por razões regimentais, não podemos
ultrapassar esse horário. Vamos iniciar uma longa e ativa maratona,
por isso peço a cooperação de todos. Teremos de tomar decisões e
depois passar à eleição dos delegados que irão a Brasília.
Precisaremos de muita concentração. Todos terão direito à palavra,
mas teremos de funcionar ordenada e concentradamente.

Em nome da coordenadoria, peço desculpas pelo problema ocorrido
com a alimentação de ontem. Inúmeras foram as delegadas que nos
questionaram, mas esse ato não teve por objetivo considerar a
presença de vocês de menor validade. Isso ocorre quando se
contratam empresas. Esse é o nosso primeiro pedido de desculpas.

O segundo pedido de desculpas é pelo atraso do relatório, uma vez
que vocês propuseram, contribuíram e discutiram muito. Dessa forma,
a equipe de relatores ficou até às 2h30min da manhã de ontem para
completar e refazer o documento-base.

Agradeço aos membros da equipe que exaustivamente deram a sua
contribuição. Por isso, desenvolveremos hoje uma metodologia um
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pouco cansativa. Começaremos pela leitura conjunta e acelerada
do documento. Para tanto, convidei as coordenadoras para comporem
a Mesa e nos ajudarem nesse processo. Peço a cada uma de vocês
que anotem os destaques, que posteriormente serão apresentados,
para que todos tomem conhecimento de todas as propostas.

O trabalho de vocês não começou agora, e sim nos municípios.
Recebemos 90 relatórios de plenárias municipais. Isso é uma grande
conquista na formulação das políticas públicas, porque cada município
deste Estado deu a sua contribuição. Agora, iremos completar esse
trabalho iniciado por vocês, por meio da composição da Mesa para a
leitura do novo relatório.

Quanto a algumas pendências relativas à votação de delegados e
problemas com cidades e municípios, aqui está o Juscelino, que
prestará esclarecimentos. Montaremos um plantão para isso. A Míriam
também ficará à disposição para que todas essas questões sejam
encaminhadas a ela.

Faremos a leitura das propostas, mas, antes, informamos sobre a
eleição de delegadas na conferência nacional. A primeira conferência
terá 129 delegadas, sendo 13 indicadas pelo Governo Estadual, 39
pelos Governos Municipais, 6 por entidades nacionais e 71 eleitas
pelas regiões do Estado. As inscrições foram feitas ontem, das 16 às
20 horas, sendo o horário estendido devido ao atraso de grupos de
trabalho. A Minam esclarecerá os problemas e as pendências.
Quando o debate se iniciar, daremos as informações cabíveis e
falaremos sobre a dinâmica necessária.

Haverá a apresentação das propostas dos grupos de trabalho,
discussão, votação e aprovação das propostas e moções, eleição das
delegadas por macrorregiões de planejamento do Estado e, ao final,
apresentação das delegadas eleitas para a ? Conferência Nacional.

Apreciação do Relatório
A Sra. Presidente - Faremos a leitura das propostas, já que vocês

não tiveram conhecimento delas. Solicitamos que registrem o dado
concreto do destaque no seu documento e, terminada a leitura,
concederemos a palavra para a apresentação dos destaques por
tema.

Solicito à relatora do grupo Saúde, Sexualidade e Direitos
Reprodutivos que inicie e faça rapidamente a leitura das propostas,
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para que possamos chegar à leitura das quase 500 propostas
apresentadas.

Lembramos a vocês que, durante a leitura do relatório do Grupo 1,
registrem o item de destaque que será apresentado após a sua leitura
para acelerar os trabalhos. Leitura do relatório do Grupo - Saúde,
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, que será feita pela Daisy.

A Sra. Daisy - (- Lê:)
"Grupo 1 - Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1 - Investimento na aquisição de mamógrafos e equipamentos de

ultra-sonografia nos municípios sedes de pólos microrregionais.
2 - Implementação do programa de humanização do parto nos

hospitais, com a garantia da presença de acompanhante da
parturiente na sala de parto, garantia de alojamento conjunto e
ampliação dos programas de combate às mortalidades materna e
infantil.

3 - Capacitação de profissionais da saúde e da educação para
trabalhar questões relacionadas com a sexualidade.

4 - Implantação, por profissionais capacitados, nos ensinos
fundamental, médio e superior e em entidades que lidam com a
saúde, de programas de educação social que envolvam planejamento
familiar e prevenção de DST e de AIOS.

5 - Criação de um centro especializado de atendimento à saúde
mental, que conte com profissionais especializados, que seja um
espaço de lazer para os usuários e que trabalhe com a família dos
portadores de sofrimento mental.

6 - Criação e ampliação de políticas de saúde mental para as
mulheres, principalmente para as que estejam sofrendo violência
doméstica (depressão, baixa auto-estima).

7 - Criação de um centro de convivência que ofereça oficinas
artesanais, em parceria com instituições do município que prestam
esse serviço.

8 - Inclusão dos pacientes em grupos psicoterapêuticos e socio-
educativos do Projeto Casa da Família, que vem sendo desenvolvido
no município, em parceria com o Governo Federal.

9 - Criação e ampliação de programas de apoio, com equipe
multidisciplinar, para mulheres grávidas que ficam abandonadas e
especialmente para mulheres vítimas de estupro que engravidam, as
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quais devem ter amparo psicológico e autonomia para decidir se
tomam a pílula do dia seguinte.

10 - Investimento de recursos financeiros nos municípios para
identificação da demanda de atendimento às necessidades da mulher
(diagnóstico).

11 - Garantia, nos casos de suspeita de violência intrafamiliar, de
que os profissionais da rede de saúde prestem informações aos
usuários sobre os direitos e sobre os equipamentos de atendimento e
denuncia.

12 - Políticas permanentes e ações para prevenir o câncer do colo
do útero e da mama, garantindo a realização regular dos exames de
papanicolau, de mamograf ia, ultra-som e também de exame feito por
equipes multidisciplinares para diagnosticar diabetes e anemia
falciforme em todas as mulheres.

13 - Fomento a campanhas e revisão de programas de tratamento e
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, dirigidos,
principalmente, às mulheres casadas.

14 - Desenvolvimento de programas preventivos de educação
sexual voltados para adolescentes, com informação sobre métodos
contraceptivos e sobre os diversos tipos de atendimento,
possibilitando-lhes a escolha livre e consciente, o acesso ao
atendimento escolhido e garantindo-se acompanhamento adequado
nos casos de gravidez.

15 - Criação, por profissionais capacitados, de materiais informativos
e educacionais sobre feminismo, direcionados às mulheres jovens e
às adolescentes, com o intuito de combater o preconceito existente e
garantir uma renovação geracional na luta feminista.

16 - Implantação de programas para exame de DNA gratuitos com
gestão do Ministério Público, focalizando o direito da mulher
adolescente ou arrimo de família.

16 - Implantação de programas para exame de DNA gratuitos com
gestão do Ministério Público, focalizando o direito da mulher
adolescente ou arrimo de família.

17 - Formulação de políticas que garantam os direitos reprodutivos
voltadas para a população masculina.

18 - Início de conscientização e orientação sexual na infância, sem
preconceitos, desenvolvendo-se um trabalho paralelo de
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conscientização dos pais sobre a importância dessa prática.

19 - Promoção de educação e orientação para a saúde, com ênfase
para as DSTs, voltada para a terceira idade.

20 - Realização de campanhas de divulgação mais efetivas e
atraentes sobre prevenção das DSTs, dirigidas a mulheres de todas
as faixas etárias.

21 - Implantação, nos serviços públicos de saúde, de programas de
orientação sexual.

22 - Criação, ampliação, otimização de política de saúde mental
para as mulheres, principalmente as que sofrem de depressão e baixa
auto-estima em conseqüência de violência doméstica.

23 - Criação de mais centros de saúde nos municípios com garantia
de resolutividade e agilidade nas demandas de investimento de
recursos financeiros para diagnósticos.

24 - Aumento da cota de exames e cirurgias para a mulher, bem
como melhoria dos programas específicos de saúde da mulher,
garantindo-se gratuidade dos medicamentos e de todos os métodos
contraceptivos, especialmente a camisinha feminina.

25 - Garantia de prestação gratuita de serviços odontológicos para
as mulheres, principalmente nos casos de lesões decorrentes de
espancamentos.

26 - Ampliação e promoção de campanhas educativas de
conscientização sobre a importância da prevenção de doenças que
possam causar deficiências, como síndrome de Pospólio, sífilis,
rubéola, etc.

27 - Criação de centros de convivência familiar com capacitação
profissional e encaminhamentos, assegurando-se a inclusão da
mulher com deficiência.

28 - Garantia, para as mulheres com deficiência, de terem
atendimento prestado pelo mesmo médico, do pré-natal ao parto.

29 - Garantia da posse do laudo médico mensal explicando o
acompanhamento do pré-natal e especificando necessidades e
impedimentos da mulher parturiente com deficiência física, auditiva e
mental.

30 - Desenvolvimento de política de prevenção e promoção da
saúde da mulher, em especial contra a miomatose, a anemia
falciforme, a hipertensão e o diabetes.
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e educação para a
Saúde da Família - PSF
de saúde centrado na

doença.
32 - Ampliação do atendimento à saúde das mulheres em sua

diversidade (idade, raça ou etnia, orientação sexual).
33 - Implementação de serviço de apoio que permita diminuir o

medo da mulher de acessar o serviço de saúde e garantia de
disponibilidade dos medicamentos necessários.

34 - Garantia de ultra-sonografia obstétrica e demais exames
específicos para a mãe e o bebê no primeiro trimestre da gravidez.

35 - Garantia de realização de exames e de cirurgias da mulher e de
agilização desses procedimentos, bem como melhoria dos programas
específicos da saúde da mulher, com gratuidade na distribuição de
medicamentos e de todos os métodos contraceptivos.

36 - Implementação e monitoramento do PAISM no município, com
capacitação dos profissionais de atendimento.

37 - Garantia, na rede pública, dos mesmos direitos da servidora
efetiva à servidora não efetiva que se submeteu a mastectomia ou
histerectomia.

38 - Promoção de campanhas, de nível nacional, de conscientização
e mobilização da sociedade, priorizando-se as necessidades
especificas da saúde da mulher, cuidados com o corpo em todas as
fases de sua vida e o planejamento familiar.

39 - Ampliação do tempo da licença-maternidade
filhos prematuros.

40 - Criação de outras formas de abordagem
Planejamento Familiar, ampliando-se o enfoque
gênero.

41 - Estímulo à participação igual de homens e mulheres em todas
as áreas da família e das responsabilidades domésticas, inclusive o
planejamento familiar.

42 - Garantia ao livre exercício sexual como direito de toda mulher.
43 - Legalização do aborto, em respeito ao direito da mulher de ter

autonomia sobre seu corpo e sua vida pessoal.
44 - Investimento em educação e políticas humanitárias que evitem

que a mulher chegue à gravidez indesejada e, conseqüentemente, à

31 - Efetivação das • ações de promoção
saúde da mulher vinculadas ao Programa de
-' buscando-se inverter a lógica do modelo

para mães com

no Programa de
na questão de

rs



1347
necessidade de fazer aborto."

A Sra. Presidente - Informamos àquelas que chegaram depois que
está sendo feita a leitura do documento. As que desejarem fazer
destaque deverão anotá-lo para depois fazer a apresentação.

A Sra. Daisy - (- Lê:)
45 - Estabelecimento de critérios bem-definidos para a priorização

da entrada de mulheres para serviço de fertilização, com a garantia. do
fornecimento gratuito dos medicamentos utilizados nos tratamentos de
infertilidade.

46 - Implementação de políticas e financiamento de pesquisas que
criem o contraceptivo masculino.

47 - Reafirmação da não-discriminação por orientação sexual em
todos os espaços públicos.

48 - Elaboração de uma moção de apoio à resolução da ONU sobre
orientação sexual e direitos humanos.

49 - Capacitação de profissionais de saúde para o atendimento ético
das profissionais do sexo.

50 - Realização de campanhas educativas direcionadas para
profissionais do sexo lésbicas.

51 - Penalização da discriminação contra as minorias sexuais,
especialmente as mulheres lésbicas.

52 - Promoção de campanhas contra as discriminações sofridas
pelas mulheres lésbicas.

53 - Apoio à criação do Centro de Referência Homossexual no
Estado.

54 - Garantia de verbas públicas para investimento em pesquisas
tecnológicas da área de acessibilidade e fornecimento de órteses e
próteses (inclusive mamária) e equipamentos auxiliares para pessoas
com deficiência.

55 - Implementação de Política Nutricional Sustentável nos
municípios.

56 - Criação, ampliação e divulgação de programas alimentares
específicos para gestantes, nutrizes, idosas e portadoras de doenças
crônicas (AIDS, câncer, etc.).

57 - Criação de políticas públicas que inibam o consumo de drogas,
de álcool, bem como o abuso e a exploração sexual infantil.

58 - Garantia de atendimento prioritário para pessoas idosas em
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todas as áreas, especialmente saúde e lazer, com vistas a melhor
qualidade de vida.

59 - Atenção especial à mulher idosa.
60 - Implantação de Centros de Referência para a Saúde da Mulher.
61 - Criação do Centro de Referência da Família, como alternativa

de resgate das ações integradas e garantia de eficácia de
atendimento ao grupo familiar.

62 - Inclusão, nas disciplinas do curso fundamental, de informativo
sobre tratamento de hanseníase para a mulher.

63 - Criação de clínica de tratamento para mulheres dependentes
químicas, com apoio do Estado.

64 - Garantia, pelas Secretarias Municipais de Saúde, de
atendimento especializado para mulheres negras, no tratamento de
enfermidades específicas, nos exames de mamografia, densitometria
óssea e nos atendimentos médicos em UTIs.

65 - Implementação do projeto Viva Vida.
66 - Conscientização dos riscos causados por uma vida sexual

precoce, como gestação não desejada e DSTs, principalmente o HIV.
67 - Ampliação do acesso ao sistema de saúde, de modo a torná-lo

menos burocrático e mais eficaz.
68 - Criação de programas para acompanhamento de mulheres na

menopausa.
69 - Criação de programas para acompanhamento de mães

adolescentes e de programas ligados à saúde da mulher.
70 - Realização de palestras e cursos relacionados com gravidez

precoce, cuidados com o bebê, menopausa, prevenção ao uso de
drogas lícitas e ilícitas.

71 - Descentralização do programa da mulher para UBS e PSF
(planejamento familiar) e inclusão do homem na capacitação sobre o
planejamento familiar (exército, indústria, escola).

72 - Aplicação efetiva da lei que estabelece o amparo assistencial à
mulher mastectomizada.

73 - Permanência do art. 35 da saúde, respeitando as diferenças
regionais e locais.

74 - Criação e instalação de hospitais regionais.
75 - Criação de um grupo para mulheres nos PSFs, onde elas

possam receber orientações sobre saúde, educação sexual dos filhos,
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incluindo o homossexualismo e outros assuntos referentes à
família.

76 - Garantia de condições para o agente de saúde marcar as
consultas.

77 - Garantia de segurança física e moral no trabalho.
78 - Reestruturação do Programa Saúde da Família, com a

implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher - PAISM.

79 - Desenvolvimento de trabalho educativo pelas entidades sociais,
visando ao resgate da auto-estima da mulher e à valorização do ser
mulher.

80 - Introdução do profissional nutricionista no quadro de assistência
à saúde da mulher.

81 - Maior divulgação e orientação da população negra a respeito da
anemia falciforme.

82 - Criação de programa de acompanhamento sexual e familiar.
83 - Realização de programas de extensão nas universidades a fim

de desenvolver projetos de acompanhamento sexual.
84 - Educação sexual na escola, através da integração saúde-

educação.
85 - Garantia de acesso, pelos municípios, a programas de

treinamento e capacitação em saúde.
86 - Orientação e apoio à implantação dos programas do SUS em

cidades de pequeno porte.
87 - Disponibilização da esterilização para ambos os sexos.
88 - Aumento de número de profissionais da saúde, com

capacitação e com remuneração justa, de forma a possibilitar a
colocação em prática de uma política de atendimento integral à saúde
da mulher, e de políticas públicas voltadas para os direitos à
informação e acesso facilitado a serviços de saúde, bem como a real
aplicação da legislação de proteção e da vigilância sobre as condições
de bem-estar do enorme contingente de mulheres trabalhadoras.

89 - Realização de campanhas e ações para prevenção da
morbimortalidade materna, com ampliação do Comitê de Mortalidade
Materna nos municípios, havendo a participação dos movimentos de
mulheres, com caráter de denúncia, de estudos e incentivo a
instrumentos que ampliem a melhoria da assistência à maternidade,
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com investigação de óbitos maternos, assegurando a
implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade
Materna e Neonatal.

90 - Promoção, qualificação e humanização da atenção obstétrica e
neonatal, incluindo a assistência ao abortamento, principalmente entre
mulheres jovens.

91 - Estímulo a programas para melhor assistência à gestante,
garantindo-lhe optar pelo parto natural ou pela cesariana.

92 - Fomento a campanhas e programas de tratamento e prevenção
das DSTs, com destaque para a AIOS, dado o crescimento do número
de contaminadas, especialmente entre as casadas.

93 - Elaboração de políticas públicas que garantam os direitos
reprodutivos, incluindo programas de sensibilização voltados para a
população masculina.

94 - Credenciamento, pelo SUS, de um número suficiente de
unidades laboratoriais especializadas para a realização de exames de
ONA, tendo em vista a demanda atualmente existente.

95 - Desenvolvimento de trabalho conjunto com os responsáveis
pelo Programa Saúde da Família - PSF - das secretarias municipais
de saúde que, além de outras ações, tenha como proposta a
capacitação das equipes do PSF para atendimento nos casos de
violência intrafamiliar.

96 - Efetivação da Norma Técnica do Ministério da Saúde que
regulamenta o atendimento nas unidades básicas de saúde a pessoas
que sofrem violência sexual.

97 - Estabelecimento de parceria entre o Conselho da Mulher e o
Conselho Municipal de Saúde, para dar o suporte necessário e fazer
com que as políticas de saúde para a mulher sejam implantadas,
fiscalizando e exigindo prestação de contas do andamento e dos
resultados obtidos.

98 - Criação, nos hospitais, de equipes formadas por mulheres, para
atendimento da saúde da mulher vítima de violência.

99 - Reformulação das estruturas dos Conselhos Comunitários para
que sejam centros de referência, com equipes multidisciplinares,
trabalhando em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde, para
atender às famílias, oferecendo-lhes orientação e apoio.

100 - Incentivo fiscal às empresas que instalarem escolas de pais

ri
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para funcionários, com cursos sobre sexualidade, violência e
orientações sobre como abordar questões sexuais com os filhos.

101 - Criação de grupos de informação e orientação relacionados ao
câncer, com ampla abrangência.

102 - Criação de vias exclusivas para o exercício da caminhada.
103 - Programas de incentivo à prática do esporte e elevação da

auto-estima.
• 104 - Regulamentação do art. 22 da Lei n° 8.742 - LOAS -, de
7/12/93, que trata do auxílio por natalidade.

105 - Prática de escuta nos casos de urgência módica para não
discriminar a pessoa ou levá-la a correr risco de vida.

106 - Ampliação do serviço de atendimento de especialistas nos
PSF5, incluindo médico obstetra, psicólogo e atendimento jurídico.

107 - Ampliação do número de bancos de leite materno nos
hospitais.

108 - Fortalecimento da ação fiscalizadora dos conselhos municipais
de saúde.

109 - Ampliação ou diversificação dos horários de atendimento nos
postos de saúde.

110 - Desenvolvimento de pesquisas para verificar a razão do alto
índice de pedidos de lióença de saúde das trabalhadoras da área de
educação.

111 - Estímulo a projetos para melhorar a assistência à gestante de
alto risco.

112 - Incentivo à formação de especialistas em enfermagem
obstétrica e à capacitação de parteiras tradicionais, melhorando-se a
assistência ao parto domiciliar.

113 - Priorização do autocuidado.
114 - Exigência de agilidade na execução do aborto legal,

garantindo sua realização nos hospitais, no início de gravidez, com um
atendimento humanizado.

115 - Garantia de que o serviço funerário de preparo de cornos de
mulheres seja prestado por agente funerário do sexo feminino.

116 - Garantia de acesso a preservativos gratuitos nos postos de
saúde, independentemente da idade da mulher e de ela ser ou não
profissional do sexo ou soropositiva.

117 - Cumprimento da Emenda à Constituição n° 29, que trata da
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obrigação de destinação de recursos financeiros para a saúde, em
todas as esferas de governo.

118 - Criação de programas sobre sexualidade e saúde, específicos
para jovens e adolescentes que estão iniciando a vida sexual, nos
moldes do programa Planejamento Familiar, com nome condizente
com a realidade desses jovens.

119 - Aprovação da adoção de crianças por casais homossexuais e
apoio à fertilização artificial, garantindo-se o direito de maternidade a
lésbicas.

120 - Garantia de não-discriminação de mulheres lésbicas nos
serviços públicos de saúde.

121 - Reconhecimento legal da união de homossexuais, sendo-lhes
garantidos direitos previdenciários e de herança.

122 - Exigência de cumprimento do SIS/pré-natal em todos os
municípios do Brasil.

A Sra. Presidente - Sem dúvida, o grupo deu uma grande
contribuição à política de saúde. Caberá aos Governos executá-las.

Faremos agora o levantamento dos destaques que as delegadas e
delegados desejam apresentar. Os destaques podem ser feitos para
adicionar, suprimir ou modificar o texto das propostas. A fim de agilizar
os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes que as alterações
de propostas sejam substanciais, evitando-se mudanças pouco
significativas. Estamos nos referindo às questões literárias, de
redação e de compreensão. Não sendo substanciais as alterações, os
delegados poderão encaminhá-las diretamente a nós, que as
absorveremos como contribuição para o aperfeiçoamento do
documento.

Solicitamos às delegadas e aos delegados que desejam fazer algum
destaque das Propostas n

o
s 1 a 10 que se dirijam ao microfone,

dizendo o nome e o item destacado. A participação das galerias será
definida posteriormente. Neste momento, os delegados com crachá
em vermelho poderão indicar as propostas. (- Pausa.)

• Sra. Leda - Destaco a Proposta n° 9.
• Sra. Presidente - Mais algum destaque? (- Pausa.) Passaremos

agora às Propostas n os 11 a 20. Os delegados e as delegadas devem
dirigir-se ao microfone e dizer o seu nome e o número da proposta.

A Sra. Regina - Destaco a Proposta n° 16.
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A Sra. Antônia - Destaco a Proposta n° 13.
A Sra. Marluce - Destaco a Proposta n°13.
A Sra. Edna - Destaco a Proposta n° 12.
A Sra. Edinéia - Destaco a Proposta n° 16.
A Sra. Presidente - Estão destacadas as Propostas n os 12, 13 e 16.

Mais algum? (- Pausa.) Passemos para os itens 21 a 30. Lembramos
a todos que estão fazendo destaques que deverão escrever a
proposta de modificação ou supressão ou acréscimo. Depois, quando
se dirigirem ao microfone, estejam de posse do texto a ser
apresentado para a argumentação. Há algum destaque de 21 a 30?

• Sra. Cláudia - Destaco a Proposta n°25.
• Sra. Lu - Destaco a Proposta n° 29.
• Sra. Presidente - Alguém mais? Estão destacadas as Propostas

n
os 25 e 29. Passemos, então, para os itens 31 a 40. Algum

destaque?
A Sra. Leda - Destaco a Proposta n° 34.
A Sra. Gláucia - Destaco a Proposta n° 37.
A Sra. Edna - Deputada Jô, a 30 é quase a mesma da 12. Será que

não poderia ser suprimida?
A Sra. Presidente - Encaminharemos o destaque, e, quando você for

chamada, apresente a sua proposta. Você quer destaque? (- Pausa.)
Estão destacadas as Propostas n os 34 e 37. Passemos para os itens
41 ao 50.

A Sra. Aparecida - Destaco a Proposta n° 43.
O Sr. Fábio - Destaco a Proposta n° 43.
A Sra. Pureza - Destaco a Proposta n° 43.
A Deputada Maria Tereza Lara - Destaco as Propostas nos 43, 44 e

48.
A Sra. Gláucia - Destaco a Proposta n° 43.
A Sra. Edna - Destaco a Proposta n° 45.
A Sra. Maria Angélica - Destaco a Proposta n°43.
A Sra. Neuza - Destaco a Proposta n°43.
A Sra. Ivani - Destaco a Proposta n° 43.
A Sra. Walquíria - Destaco a Proposta n°43.
A Sra. Osvaldina - Destaco a Proposta n° 48.
A Sra. Presidente - Estão destacadas as Propostas n os 43, 44, 45 e

48. Pelo número de pessoas que destacaram a Proposta n° 43,
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solicitamos a agilização do envio das propostas por escrito para
que, com a leitura de todas, façamos os entendimeni )S. Mais algum?
(- Pausa.) Passemos para os itens 51 a 60.

A Sra. Rosilene - Destaco a Proposta n° 57.
A Sra. Paixão - Destaco as Propostas n os 59 e 64.
A Sra. Andréia - Destaco a Proposta n° 56.
A Sra. Presidente - Estão destacadas as Propostas nos 56, 57, 59 e

64.
A Proposta n° 57 já está destacada e será apreciada a partir d&

propostas apresentadas. Há destaque das Propostas n o
s 61 a 70? A

Proposta n° 64 foi destacada pela Paixão.
A Sra. Leda - Destaco a Proposta n° 62.
A Sra. Marília - Destaco a Proposta n° 66.
A Sra. Neusa - Destaco a Proposta n° 66.
A Sra. Aparecida - Destaco a Proposta n° 64.
A Sra. Edna - Destaco a Proposta n° 63.
A Sra. Damaris - Destaco as Propostas n°5 68 e 69.
A Sra. Francisca - Destaco a Proposta n° 65.
A Sra. Neusa - Destaco a Proposta n° 59.
A Sra. Presidente - Foram destacadas as Propostas nos 59, 62 a 66,

68 e 69. Passamos para os destaques das Propostas n os 71 a 80.
A Sra. Leda - Destaco a Proposta n° 75.
A Sra. Antônia - Destaco as Propostas n os 76 e 77.
A Sra. Cláudia - Destaco a Proposta n°75.
A Sra. Eliana - Destaco a Proposta n°76.
A Sra. Míriam - Destaco a Proposta n° 75.
A Sra. Presidente - Receberemos as propostas dos que já estiverem

destacados, para apreciar conjuntamente.
O Sr. Fábio - Destaco a Proposta n° 73.
A Sra. Ivone - Jô, estava longe do microfone, mas quero destacar a

Proposta n° 63.
A Sra. Cândida - Destaco a Proposta n°76.
A Sra. Marluce - Destaco a Proposta n° 63.
A Sra. Presidente - Já está destacada. Foram destacadas as

Propostas n
o
s 73 e 75 a 77. Há destaque entre as Propostas n o

s 81 a
90?

A Sra. Marília - Destaco a Proposta n°84.
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A Sra. Leda - Destaco a Proposta n° 87.
A Sra. Edna - Destaco a Proposta n° 88.
A Sra. Valquíria - Destaco a Proposta n° 90.
A Sra. Míriam - Destaco a Proposta n° 90.
A Sra. Gláucia - Destaco a Proposta n° 90.
A Sra. Presidente - A Proposta n° 90 já está destacada. Nos casos

de acúmulo, solicitamos que escrevam rapidamente, porque vamos
apresentar o conjunto da proposta para agilizar o entendimento em
torno de uma nova formulação. Foram destacadas as Propostas nos
84, 87, 88 e 90. Há destaque entre as Propostas n os 91 a 100?

A Sra. Ana Guerra - Destaco a Proposta n° 92.
A Sra. Antônia - Destaco a Proposta n°92.
A Sra. Fabiana - Destaco a Proposta n° 91.
A Sra. Adenir - Destaco a Proposta n° 98.
A Sra. Edna - Destaco a Proposta n° 94.
A Sra. Presidente - Foram destacadas as Propostas n

o
s 91, 92, 94 e

98. Há destaque entre as Propostas n
o
s 101 a 110?

• Sra. Leontina - Destaco a Proposta n° 106.
• Sra. Paixão - Destaco a Proposta n° 102.
• Sra. Ednéia - Tive dificuldade para chegar ao microfone, mas

quero destacar a Proposta n° 94.
A Sra. Leontina - Pedi destaque para a Proposta n° 106 e gostaria

que, na hora, fosse defendido pela Raolina.
A Sra. Presidente - Durante o processo, discutiremos isso. Foram

destacadas as Propostas n
o
s 101, 102 e 106.

Das Propostas nos 111 a 122, há algum destaque?
A Sra. Marilda - Destaco a Proposta n°115.
A Deputada Maria Tereza Lara - Destaco a Proposta n°115.
A Sra. Osvaldina - Destaco a Proposta n° 116.
A Sra. Fabiana - Destaco a Proposta n° 112.
A Sra. Aparecida - Destaco a Proposta n°114.
A Sra. Marília - Destaco as Propostas n°8 106, 108 e 113.
A Sra. Presidente - Diante do volume de destaques, solicitamos que

estes sejam enviados à Mesa, para acertarmos os detalhes da
redação.

A Sra. Maria José - Destaco a Proposta n° 119.
A Sra. Presidente - Foram destacadas as Propostas n os 106, 108,

Wk



1356
112, a 116e 119.

Vamos proceder à seguinte modificação na dinâmica dos trabalhos:
em primeiro lugar, as pessoas que quiserem deverão escrever o
destaque e enviá-lo à Mesa, assinado, pois já há mais de 50 pessoas
inscritas, algumas propostas destacadas por 15 pessoas, e estamos
apenas no primeiro grupo. Vamos passar à verificação do quórum,
porque, por regimento, cada proposta requer quórum mínimo de 25%.
Mas, antes disso, vamos colocar em votação a parte do relatório do
Grupo 1, sobre saúde, direitos sexuais e reprodutivos, não destacada.
Em votação. As delegadas e os delegados que concordam com o
Grupo de Saúde, Sexualidade e Direitos Reprodutivos, ressalvados os
destaques apresentados, queiram levantar os crachás. (- Pausa.) As
delegadas e os delegados contrários queiram levantar os crachás. (-
Pausa.) As delegadas e os delegados que se abstêm queiram levantar
os crachás. (- Pausa.) Aprovada, por unanimidade, a parte não
destacada do relatório do Grupo 1, sobre saúde e direitos sexuais. As
delegadas e os delegados que aprovam o relatório do Grupo de
Tralho 1, salvo destaques, queiram levantar os crachás. (- Pausa.)
Aprovado.

A assessoria vai proceder à verificação do quórum, para que,
quando formos deliberar, saibamos do percentual correspondente.
Neste trabalho, muitos homens, solidários, nos dão sustentação.

Quem for favorável a que Minas Gerais garanta presença destacada
na formulação de políticas econômicas e sociais em defesa da
mudança e de políticas contra a discriminação de mulheres queira
levantar o crachá vermelho. (- Pausa.) Permaneçam com os crachás
levantados, porque estamos procedendo à contagem. Estamos
verificando o quórum. Todas as delegadas e delegados queiram
erguer os crachás.

- Procede-se à contagem dos crachás.
A Sra. Presidente - Estão presentes 283 delegadas de todo o Estado

de Minas Gerais. Vamos iniciar com os destaques que têm um ou dois
encaminhamentos. Verificaremos a melhor forma de organizar
aqueles que têm 5, 6, 14 ou 15 inscrições, a fim de que tenhamos
tempo de abordar os outros temas. As propostas novas que não foram
aprovadas pelo grupo serão apresentadas mediante a assinatura de
25% das delegadas, ou seja, 70 assinaturas.

WAN
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Passamos ao primeiro destaque do item 6, feito pela Eliane.

Com a palavra, a Sra. Eliane.
A Sra. Eliane - Estou sugerindo a supressão do item 6 porque já

está contemplado no item 22.
A Sra. Presidente - Vocês entenderam? A Eliane está sugerindo a

supressão do item 6 porque está contemplado no item 22.
Está resolvida e acatada a supressão do item 4.
Com a palavra, a Sra. Leda, para destacar o item 9.
A Sra. Leda - Gostaria de sugerir que no item 9 a expressão "tomar

a pílula do dia seguinte" fosse substituída por "sobre o desenvolver ou
não da gestação". E uma explicação técnica, porque a pílula do dia
seguinte só pode ser tomada até 72 horas após a concepção. Muitas
mulheres procuram o serviço depois desse prazo. Não procede
colocar esse texto da pílula do dia seguinte, e sim autonomia para
decidir sobre o desenvolver ou não da gestação.

A Sra. Presidente - Alguém é contrário à proposta da Leda e
defende a manutenção do texto?

A Sra. Neusa - Concordo em parte, mas não é só tirar a pílula do dia
seguinte.

Uma participante - Gostaria de dizer que, fazendo essa mudança,
vamos entrar no caso do aborto, que já seria um outro assunto. Acho
que vai complicar.

A Sra. Presidente - Está em apreciação o destaque da Leda, por
escrito, que defende essa alteração e vamos passar para a sua
votação. Leda, por favor, repita a redação.

A Sra. Leda - Criação e ampliação de programas de apoio, com
equipe multidisciplinar, para mulheres grávidas que ficam
abandonadas e especialmente para mulheres vítimas de estupro que
engravidam as quais devem ter amparo psicológico e autonomia para
decidir o desenvolver ou não da gestação.

A Sra. Presidente - A proposta da Leda é essa.
A Sra. Neusa - Estou retirando a minha intervenção, porque está

certa a proposta da Leda.
A Sra. Presidente - Está em apreciação a proposta da Leda, com

essa redação, com as ponderações das companheiras.
As delegadas que concordam com a proposta da Leda, levantem os

crachás. (- Pausa.)
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Estamos em processo de votação, e não haverá questão de

ordem nem interrupção.
As pessoas que são contrárias à proposta da Leda levantem os

crachás.
Por contraste, está aprovada a alteração feita pela Leda ao item 2.

Queremos lembrar às delegadas que é uma defesa, uma opinião
contrária. Todos estão suficientemente esclarecidos quanto aos votos
dos debates.

Alteração do item 12, proposta da Edna.
A Sra. Edna - A 12 e a 30 querem dizer quase a mesma coisa. Ou é

inclusão ou é supressão.
Item 12: "Políticas permanentes e ações para prevenir o câncer de

colo de útero e de mama, garantindo-se a realização regular dos
exames Papanicolau, de mamografia, ultra-som e também de exame
feito por equipes multidisciplinares para diagnosticar diabetes e
anemia falciforme em todas as mulheres".

Item 30: "Desenvolvimento de uma política de prevenção e
promoção de saúde cia mulher, em especial contra miomatose,
anemia falciforme, hipertensão e diabetes."

A Sra. Presidente - A Presidência acata a junção dos dois itens, já
que se complementam.

Item 13 - Destaque da Antônia e da Marluce. Leiam a proposta e
argumentem.

A Sra. Antônia - Acho que deveria ser assim: "fomento à campanha
e a revisão de programas de tratamento e prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis". Estaria, no caso, retirando: "dirigido
principalmente às mulheres casadas". Por quê? Só as mulheres
casadas? Não. Mulher é mulher. Não queremos saber se é casada ou
não.

A Sra. Marluce - Também em relação ao 13 somo-me à colega,
porque estado civil é estado de mais. Enquanto casada, tenho direito.
Se me descasar, perco o direito?

A Sra. Presidente - Alguém é contrário a isso? Está acatada a
retirada da referência. A Fabiana é contra. Há uma única posição
contrária.

A Sra. Fabiana - Sou contra porque o texto não exclui as mulheres
não casadas. Na verdade, prioriza-as como público-alvo, que até hoje

rs
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não foi assistido. O da AIDS está acontecendo entre as mulheres
casadas. As mulheres casadas hoje têm dificuldade de convencer
seus companheiros a usar camisinha. Quero que as companheiras,
principalmente as casadas, façam um exame de consciência. Qual de
nós - sou casada - defende, com tranqüilidade, na hora do ato sexual,
que o companheiro use camisinha?

A Sra. Presidente - Em votação a proposta. A proposta apresentada
foi: retirada dos termos "mulheres casadas" do texto. As favoráveis
queiram erguer os crachás. (- Pausa.) Podem abaixá-los. As que
defendem a manutenção do texto levantem os crachás. (- Pausa.) Por
contraste, por ampla maioria, está retirada a expressão "mulheres
casadas".

Item 16 - Regina e Edméia, por favor, leiam o texto.
A Sra. Regina - Sou a favor de acrescentar ao texto a expressão:

"por macrorregião". Então, o novo texto ficaria assim: "Implantação,
por macrorregião, de programas para exame de DNA gratuito, com
gestão do Ministério Público, focalizando-se o direito da mulher
adolescente ou arrimo de família." Isso porque sou Defensora Pública
e lido com processos de investigação de paternidade. Por isso sei o
quanto é difícil uma cliente carente ter de enfrentar uma fila aqui em
Belo Horizonte para fazer o exame de DNA. Então, que isso seja feito
por macrorregião.

A Sra. Presidente - Obrigada, Regina. Com a palavra a Sra. Ednéia.
A Sra. Ednéia - Defendo que se faça uma composição do item 16

com o item 94. Então, a nova redação é a seguinte: "Implantação de
programas para exame de DNA gratuito, com gestão do Ministério
Público, e credenciamento, pelo SUS, de um número suficiente de
unidades laboratoriais especializadas para a realização de tal exame,
focalizando-se o direito da mulher adolescente ou arrimo de família.

A Sra. Presidente - A proposta apresentada pela Regina é a da
inclusão da palavra "macrorregião". Regina, você concorda com a
proposta da Ednéia, que, além de acrescentar a palavra
"macrorregiâo", faz uma proposta ainda mais abrangente?

A Sra. Regina - Desde que se acrescente a expressão "por
macrorregião", concordo.

A Sra. Presidente - Em votação, a junção, acrescida da proposta da
Sra. Regina. Aqueles que são favoráveis levantem os crachás. (-
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Pausa.) Aqueles que • são contrários levantem os crachás. (-
Pausa.) Aqueles que se abstêm de votar levantem os crachás. (-
Pausa.) Aprovada a proposta de junção dos itens 16 e 94, com o
acréscimo da expressão " por macrorregião".

A Sra. Maria Elvira - Jô, levantei-me duas vezes para falar e vocês
não estão me vendo. Já levantei o cartão duas vezes e não fui vista.

A Sra. Presidente - Desculpe-me, mas a ordem está sendo seguida
de acordo com o registro dos destaques anteriormente anotados.
Você também gostaria de fazer um destaque?

A Sra. Maria Elvira - Sim, do item 16. Tanto eu quanto a Eliana
PiolIa, Vereadora de Divinópolis, temos a mesma dúvida: por que essa
questão de se colocar apenas a expressão "mulher adolescente ou
arrimo de família"? E importante rever isso.

A Sra. Presidente - Então, nesse caso, é necessário que uma nova
redação seja feita para que possamos apreciá-la novamente, uma vez
que a matéria votada já havia sido destacada. Lembro-lhe ainda que,
durante o processo de votação, não fazemos esclarecimentos. Então
sugiro que você, juntamente com a Vereadora, apresentem uma nova
redação para que possamos colocá-la em debate.

A Sra. Maria Elvira - Correto. Mas, realmente, temos acompanhado
alguns casos de pessoas que não são nem adolescentes, nem arrimo
de família, no entanto necessitam do exame de DNA.

A Sra. Presidente - Exato. Então, por gentileza, a assessoria reserve
nova discussão para mudar esse item.

Itens 19 e 20, destaque para Eliane.
A Sra. Eliane - Deputada, quanto aos itens 19, 20 e 92, sugiro que

se faça uma única redação, porque eles se completam.
A Sra. Presidente - Item 19: "Promoção de educação e orientação

para a saúde, incluindo DST-AIDS, voltadas para a terceira idade."
Item 20: "Realização de campanhas de divulgação mais efetivas e

atraentes sobre prevenção de DSTs dirigidas a mulheres de todas as
faixas etárias.".

Item 92: "Fomento a campanhas e programas de tratamento e
prevenção das DSTs, com destaque para a AIDS, dado o crescimento
do número de contaminadas, especialmente entre as casadas."

A Sra. Eliane - Deputada, o item 92 foi excluído já em que se excluiu
o item 13. E óbvio. Essa questão diz respeito às mulheres casadas.
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A Sra. Presidente - Correto. Então, está em apreciação a

proposta de junção.
A Sra. Eliane - Sugiro a supressão do item 19 e a manutenção do

item 20, porque, quando se fala em todas as faixas etárias, a terceira
idade já está contemplada.

A Sr. Presidente - Então, a proposta que a senhora faz é a da
supressão do item 19 e manutenção do 20?

A Sra. Eliane - E também a supressão do item 92.
A Sra. Presidente - Correto, e supressão do item 92. Alguma

delegada é contrária a esta proposta?
Vamos votar. Ela fez duas propostas de supressão e uma de

manutenção. Estará em votação a supressão ou manutenção do item
19: "promoção de educação e orientação para a saúde, incluindo DST
e AIDS, voltadas para a terceira idade". A companheira Leda fez a
defesa da supressão. Alguém quer defender a manutenção,
rapidamente, ao microfone?

Uma participante - A Proposta n° 20 é promoção de campanha, a
outra é promoção como uma ação contínua, na questão da
assistência à saúde. Acho que uma não suprime a outra e até se
complementam.

A Sra. Presidente - Em votação, o item 19. Já foi feita uma defesa, e
é uma defesa para cada item. A companheira Eliane sugeriu a
supressão do item 19.

A Sra. Leda - Não queremos supressão, queremos a junção.
A Sra. Presidente - A companheira encaminhou a questão duas

vezes. Está em discussão a supressão do item 19. Levantem a mão
os companheiros favoráveis à manutenção do item 19.

A proposta é feita de uma forma e, se for modificada, será adequada
aqui. Se aprovarmos os itens 19 e 20, a junção será adequada
posteriormente. Queremos saber a opinião sobre o conteúdo. Qual é a
proposta da companheira para o item 20?

A Sra. Eliane - Manutenção do texto. Se quisermos melhorar,
podemos colocar o enfoque para a terceira idade.

A Sra. Presidente - No item 20, a companheira propõe a
manutenção do texto. Alguém é contrário? (- Pausa.) Não há proposta
a ser votada.

Item 21. Não há nenhum destaque.
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Item 25. Peço que as companheiras façam uma redação para as

propostas de aperfeiçoamento, o que não foi possível na ocasião do
destaque, e as apresentaremos.

A Sra. Cláudia - No item 25, referente aos atendimentos às mulheres
espancadas, observamos que elas não são espancadas só nos
dentes, e está sendo pedido apenas atendimento odontológico. Na
realidade, são espancadas nos olhos, então sugiro que a redação
seja: "atendimento odontológico e oftalmológico."

A Sra. Presidente - Chegou à Mesa uma proposta que parece ser da
Cláudia: "garantia de prestação gratuita de serviços odontológicos e
oftalmológicos para as mulheres, principalmente nos casos de lesões
decorrentes de espancamento".

A Sra. Cláudia - Exatamente, porque os olhos são altamente
comprometidos.

A Sra. Presidente - Alguém é contrário a essa proposta apresentada
pela Cláudia? Todos queremos ter uma grande participação. Há 546
questões a serem votadas, o regimento será respeitado, será
apresentada uma proposta a favor e uma contra. Cláudia apresentou
sua emenda, e a companheira será contrária.

Uma participante - Proponho que a redação seja "médico e
odontológico", porque, se for "médico e oftalmológico", daqui a pouco
será médico, gástrico e todas as especialidades da medicina.

A Sra. Presidente - A companheira Cláudia mantém sua proposta de
serviços odontológicos e oftalmológicos?

Em votação, as duas propostas. A proposta da companheira
Cláudia, que acrescenta "serviços odontológicos e oftalmológicos", e a
proposta da outra companheira, que acrescenta "serviços médicos e
odontológicos". Em votação. Os companheiros favoráveis à proposta
apresentada pela Cláudia, acrescentando ao item 25 as palavras
"odontológicos e oftalmológicos", levantem seus crachás. (- Pausa.)
Os companheiros favoráveis à segunda proposta, que acrescenta as
palavras "médicos e odontológicos", levantem seus crachás. (-
Pausa.) Aprovada a segunda proposta.

Em votação, o item 29, da delegada Lu.
A Sra. Maria de Lourdes Cavalieri - Sou Maria de Lourdes Cavalieri,

do Conselho da Mulher de Juiz de Fora. Sugiro que a redação do item
29 seja "deficiência física, auditiva e visual".
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A Sra. Presidente - A companheira sugere que se acrescente ao

item 29 "deficiência visual". Solicito, antes, em nome da Mesa e dos
participantes desta conferência, que se mude a redação desse item.
Não são "pessoas portadoras de deficiência", são "pessoas portadoras
de necessidades especiais na área auditiva..... Está acatada a
proposta da companheira Lu, que acrescenta "pessoas com
necessidades especiais visuais". Alguém é contrário a esse
acréscimo? (- Pausa.) Como ninguém é contrário ao acréscimo
apresentado pela delegada Lu, ele está aprovado, assim como a
modificação da redação para "pessoas portadoras de necessidades
especiais".

Item 30. Com a palavra, a companheira Edna. (- Pausa.) A proposta
já foi contemplada com a junção ao item 12.

Item 34. Com a palavra, a Sra. Leda.
A Sra. Leda - Sugiro que, no item 34, seja retirado "no primeiro

trimestre da gravidez", substituindo-se por "durante todo o pré-natal",
devido à imensa dificuldade de se conseguirem exames e ultra-
sonografia para nossas gestantes no último trimestre da gravidez.

A Sra. Presidente - Alguém é contrário à modificação apresentada
pela Leda? (- Pausa.) Não havendo ninguém contra, está acatada a
proposta da Leda, que acrescenta "em todo o período de gestação".

Item 35. Com a palavra, a Sra. Eliane.
A Sra. Eliane - O item 35 foi contemplado, de certa forma, no item

24. Apenas sugiro que se acrescente "aumento de cota de exames,".
Os itens 24 e 35 tratam do mesmo assunto.

A Sra. Presidente - Vamos ler os itens 24 e 35: "24 - Aumento da
cota de exames e cirurgias para mulher, bem como melhoria dos
programas específicos de saúde da mulher, garantindo gratuidade dos
medicamentos e de todos os métodos contraceptivos, especialmente
da camisinha feminina. 35 - Garantia de realização de exames e de
cirurgias da mulher e de agilização dos programas específicos da
saúde da mulher, com gratuidade na distribuição de medicamentos e
de todos os métodos contraceptivos."

A delegada Leda sugere a junção dos dois itens. Alguém é contrário
à junção. (- Pausa.) Fica acatada a junção pela Presidência dos
trabalhos.

Item 37.
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A ciência reconhece que a vida inicia-se na concepção. Um

óvulo, quando já fecundado, não se desenvolve no útero de outra
mulher com as mesmas características da mãe biológica? Está
provado que sim, e isso é vida.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o Sr. Fábio.
O Sr. Fábio - Respeito o Grupo 1, que formulou belíssimas questões,

mas opto pela supressão do item 43, porque tenho certeza de que não
representa o desejo da maioria dos presentes neste Plenário. Tal item
atenta contra o direito à vida, porque o óvulo, após fecundado e
ocorrida a nidação, que é a fixação no útero, já traz em si a existência
de uma pessoa.

A Sra. Presidente - Há três propostas relativas ao item 43:
supressão, nova formulação e manutenção do texto.
Interromperemos, por enquanto, sua discussão, porque o tema é
polêmico. Apreciaremos o item 43 posteriormente.

Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara, para falar sobre o
item 44.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sugiro que se retire o termo
"minoritário" da redação. O item 44 não inviabiliza o 43, apenas
acrescenta. Vejo como positivo "o investimento em educação e em
políticas humanitárias que evitem que a mulher chegue à gravidez
indesejada". A meu ver, portanto, não há necessidade de registro para
votação minoritária.

A Sra. ... - Participei ontem da votação desse item no Grupo 1. O
quórum foi de apenas 25%. Nós o trouxemos para a plenária na
esperança de que, suprimindo-se o item 43, o item 44 seja abrangido.

A Sra. Presidente - A Deputada Maria Tereza Lara propõe que se
retire o termo "minoritário" e que se mantenha o restante do texto.
Esclareço, Deputada Maria Tereza Lara, que o termo "minoritário" é
um registro regimental de votação e, normalmente, é retirado no
relatório final. Serve para informar ao Plenário que a votação da
proposta reuniu apenas 25% do Grupo 1.

A Deputada Maria Tereza Lara - Assim sendo, retiro minha questão
de ordem.

A Sra. Presidente - Fica, então, mantido o item 44 tal como está
redigido. Alguém é contrário à manutenção?

A Sra. Míriam - Proponho a supressão do item 44, já que sou
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favorável ao direito ao aborto. Investimento em educação e
políticas humanitárias que evitem a mulher chegar à gravidez
indesejada: isso não existe. A gravidez é indesejada porque é
indesejável. Se não fosse indesejável, não existiria.

A Sra. Presidente - Vamos votar as duas propostas: manter ou
retirar o texto. Com a palavra, pela ordem, a Deputada Marília
Campos.

A Deputada Marília Campos - Assim como o item 43, que é
polêmico, ficou para ser votado posteriormente, a votação da 44 neste
momento prejudicará a apreciação da 43. Proponho que se adie essa
votação.

A Sra. Presidente - A Mesa acata a proposta de apreciação do item
44 no momento da votação do item 43.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputada Jô Moraes, já que retirei
a minha questão de ordem, o ponto não estava mais em votação. O
meu pedido era em razão de ser questão minoritária. Como solicitei a
retirada da questão de ordem, esse item não está mais em votação.

A Sra. Presidente - Esclarecendo o encaminhamento, Deputada
Maria Tereza Lara, V. Exa. teria retirado o pedido, e a Neuza o
reapresentou. Proponho à plenária que o item 44 seja discutido
quando da discussão do item 43. As delegadas favoráveis a esse
encaminhamento levantem seus crachás. (- Pausa.) As delegadas
contrárias levantem seus crachás. (- Pausa.) Abstenções. (- Pausa.) O
item 44 será apreciado, então, quando discutirmos o item 43.

Passamos agora ao item 45. Com a palavra, a Edna.
A Sra. Edna - E uma proposta que merece o nosso aplauso, pois

tem grande importância para as mulheres que sonham em ser mães,
mas não têm condições financeiras. Acrescentaria que isso deveria
ocorrer, no mínimo, após cinco anos de casamento, porque existem
outras formas para descobrir as causas da infertilidade. Seria um
período de cinco anos para constatar se realmente a infertilidade tem
de ser resolvida por meio de inseminação, que é um método
caríssimo.

A Sra. Presidente - A delegada Edna propõe, no item 45, relativo ao
direito aos tratamentos gratuitos de infertilidade, que se complemente
com "após cinco anos de casamento". Alguém é contrário à proposta?
(- Pausa.) Com a palavra, a Ana, para a justificativa, antes de
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procedermos à votação.

A Sra. Ana - Sou contrária à proposta porque não devemos restringir
o acesso a esse tipo de tratamento somente às mulheres casadas,
deveria ser garantido também à mulher não casada. Além disso,
considero autoritarismo definirmos o prazo que a mulher terá para
fazer esse tipo de coisa em sua vida. Proponho a manutenção do
texto.

A Sra. Presidente - Em votação, o item 45. A proposta da Edna é
que se acrescente "após cinco anos de casada", e a da Ana é que se
mantenha o texto como está. As delegadas e os delegados que
aprovam o acréscimo de "cinco anos" levantem os crachás. (- Pausa.)
Podem abaixar. As delegadas e os delegados que votam pela
manutenção do texto levantem os crachás. (- Pausa.) Aprovado o
texto tal como está.

Com a palavra a Sra. Osvaldina e a Deputada Maria Tereza Lara,
para argumentarem sobre o item 48.

A Sra. Osvaldina - Gostaria que fosse incluído um abaixo-assinado,
em todos os municípios, que envolvesse instituições, entidades e
movimentos de mulheres, em apoio a essa resolução. Por que isso?
Porque somos muito poucas aqui para assinar essa moção. A coisa é
muito mais ampla. Há muitas pessoas não presentes que estão de
acordo e querem participar da moção. Seria, então, um abaixo-
assinado, de preferência, nacional, para estendermos isso.

A Sra. Presidente - A proposta da Osvaldina é que, no item 48, em
vez de "elaboração de uma moção" seja "elaboração de um abaixo-
assinado em apoio à resolução da ONU sobre orientação sexual e
direitos humanos". O abaixo-assinado seria levado aos municípios.
Alguém é contrário à proposta da Osvaldina quanto ao abaixo-
assinado a ser levado aos municípios, em vez de apenas uma
moção? Quem for contrário dirija-se ao microfone ou sinalize.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero fazer um aparte: isso foi
discutido no grupo, e muitas pessoas não têm clareza - desculpem-
me, não estou julgando ninguém - e noção exata sobre a resolução da
ONU.

A Sra. Presidente - Com a palavra, por 30 segundos, para explicar a
resolução, a Sra. Osvaldina.

A Sra. Osvaldina - Então, quando formos elaborar essa moção,

WAN
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expliquemos o que significa a resolução. Assim, as pessoas a
assinarão com conhecimento de causa. Se formos explicar isso
'agora...

A Deputada Maria Tereza Lara - Como ela disse isso e há algumas
pessoas ainda não esclarecidas sobre a situação, quero dizer que sou
contra o abaixo-assinado. Como as pessoas o assinarão, se não
conhecem o assunto?

A Sra. Presidente - Deputada Maria Tereza Lara, em respeito à
preocupação da Osvaldina, com a palavra, a Sra. Neuza Meio, para
esclarecer o assunto.

A Sra. Neuza Meto - A resolução é uma proposta que a diplomacia
brasileira encaminhou à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ela
é uma proposta intitulada "Direitos Humanos e Orientação Sexual" e
determina direitos para lésbicas, gays e transexuais que, muitas
vezes, são vítimas de violência no mundo. Em muitos países eles são
condenados a torturas, a maus-tratos, à prisão e até à morte.

Essa resolução foi discutida ano passado. Em razão da ação dos
países árabes, foi retirada de pauta e introduzida novamente este ano
na reunião da Comissão de Direitos Humanos. Foi novamente retirada
por pressão dos árabes. E uma resolução importante, porque a
orientação sexual é o único tema dos direitos individuais que não está
devidamente tratado na ONU.

A Sra. Osvaldina - E a questão da homofobia; isso já foi discutido
em diversas conferências, até mesmo latino-americanas.

A Sra. Presidente - Já está esclarecido o suficiente. E apenas apoio
ao abaixo-assinado. Como a Osvaldina disse, vamos esclarecer o
texto do abaixo-assinado na militância. As pessoas que são favoráveis
ao abaixo-assinado proposto pela Osvaldina queiram levantar os
crachás. Em votação. (- Pausa.) As pessoas que não entenderam se
absterão. Os que são contrários ao abaixo-assinado municipal
proposto pela delegada Osvaldina queiram levantar os crachás. (-
Pausa.) Abstenções. (- Pausa.) Aprovada a proposta de abaixo-
assinado municipal para popularizar a resolução da ONU.

Delegados e delegadas, são quase 11 horas e estamos no primeiro
tempo. Quero lembrar que, ao final, faremos a discussão sobre
supressão ou não; o debate já foi feito. As companheiras que
quiserem fazer alguma alteração nos itens 43 e 44 encaminhem por
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escrito, que será apreciado.

Item 56 - Criação, ampliação e divulgação de programas
alimentares... Rosinha ou Andréia, rápido, dirijam-se ao microfone. A
Andréia não está presente. Passemos para o item 57. Com a palavra,
a Sra. Rosilene.

A Sra. Rosilene - Criação de políticas públicas que inibam o
consumo das drogas. O termo "inibir droga" pesa muito, porque
Diazepan também é uma droga, mas é de uso controlado. Qualquer
medicação controlada é uma droga. Quando se tala droga, pensa-se
só em maconha, "crack". Temos de aprender a controlar o uso dele.
Fiz uma sugestão por escrito para mudar a redação do texto para a
forma que acho conveniente. Há muita gente que precisa de
medicação; inibir não tem jeito.

A Sra. Presidente - O.k., Rosilene. Alguém é contrário à proposta da
Rosilene? (- Pausa.) O texto será lido assim que a assessoria o
trouxer até nós. Item 59. Com a palavra, a Sra. Paixão.

A Sra. Paixão - Item 59 - Atenção especial à mulher idosa. Penso
que isso devia ser abrangido no item 58, mudando a redação:
"Garantia de atendimento especial e prioritário para mulheres idosas
em todas as áreas..."

A Sra. Presidente - A Mesa acata essa complementação. Alguém é
contrário a que se acate a junção? (- Pausa.) Aprovado; não precisa
de mais ponderações.

O item 57 proposto pela Rosilene é: "... políticas públicas de controle
e prevenção ao uso indevido das drogas". Alguém é contrário ao
aperfeiçoamento dela? (- Pausa.) Não. Acatada a proposta de
aperfeiçoamento da Rosilene.

Item n°59, Neusa. (- Pausa.) Contemplado.
Item n° 62, Leda.
A Sra. Leda - No item 62, pede-se a inclusão de informativo sobre o

tratamento de hanseníase para as mulheres. Minha proposta é que
essa redação seja modificada para: "inclusão, nas disciplinas dos
cursos fundamental e médio, de informativo sobre prevenção e
tratamento das doenças endêmicas regionais". Não adianta darmos
informações apenas sobre o tratamento. Temos de lutar pela medicina
preventiva e informar sobre a prevenção e o tratamento não só da
hanseníase, mas também das outras doenças que matam e mutilam
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em nossas regiões, principalmente nas mais carentes, como a
que represento, o vale do Jequitinhonha: a tuberculose, a hanseníase,
a leishmaniose e a doença de Chagas.

A Sra. Presidente - Por favor, queira apresentar a proposta por
escrito. Alguém é contrário a ela? (- Pausa.) Não. Está acatada e
aprovada a proposta da Leda, que a encaminhará por escrito.

Item 63, Ivone. Enquanto aguardamos que a Ivone chegue ao
microfone, vou ler a proposta que nos foi apresentada pela Marluce,
para que a Ivone aprecie se já está contemplada na sugestão da
colega: "Criação, pelo Estado, de clínica de tratamento para mulheres
dependentes químicas, com apoio da comunidade". Se a proposta for
a mesma, Ivone, não é preciso defendê-la.

A Sra. Ivone - Eu gostaria que se fizesse um acréscimo nessa
proposta, sugerindo: "Criação de clínica de tratamento para mulheres
dependentes químicas e familiares, priorizando-se o usuário de
drogas ilícitas" - pois, como a colega disse, "droga" é uma palavra de
sentido genérico - "com apoio do Estado, em parceria com os
respectivos municípios, evidentemente por meio do Poder Executivo".

A Sra. Presidente - Marluce, é algo diferente?
A Sra. Marluce - Imagino que sim, pois estou atribuindo ao Estado a

responsabilidade de criar a clínica e à comunidade a responsabilidade
de apoiá-la.

A Sra. Ivone - E o município?
A Sra. Marluce - Sim, mas, do contrário, estaríamos substituindo o

Estado. Se o grupo concordar, poderia ficar assim: "Criação, pelo
Estado, de clínica de tratamento para mulheres dependentes
químicas, com apoio da comunidade". Quando digo "Estado", refiro-
me também ao município.

A Sra. Presidente - A Mesa compreende que podem ser somadas as
sugestões, incluindo-se em uma redação "drogas ilícitas" e
"município". Encaminhamos, então, pela junção das propostas da
Marluce e da Ivone, ressaltada a responsabilidade do Estado e do
município. Alguém é contrário a essa junção? (- Pausa.) Acatada e
aprovada a junção.

Item 64, Paixão.
A Sra. Paixão - Proponho que o texto seja redigido da seguinte

maneira: "Garantia, pelas Secretarias Municipais de Saúde, de
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atendimento especializado para mulheres negras no tratamento
de enfermidades específicas", porque, pelo que entendo, o câncer da
mama e a osteoporose não são doenças específicas da raça negra.
Específicos, na verdade, são hipertensão, miomatose e anemia
falciforme.

A Sra. Presidente - A proposta que a Mesa faz à Paixão, com a
assessoria do Movimento Negro, é que faça a correção e a traga à
Mesa, pois ninguém haverá de ser contrário a uma proposta de
desenvolvimento e ampliação da saúde. (- Pausa.) Você é contrária?
Por favor, já está em discussão a proposta escrita com nova redação.

A Sra. Patrícia Cipriano - Acho discriminatório falarmos "negra".
Vocês pensam que nós, médicos, deixaremos alguém sem
atendimento no CTI por ser negro? De forma alguma.

A Sra. Presidente - Isso não está em apreciação. Por favor, Paixão,
faça a nova redação, adequada às doenças da raça negra, que a
Mesa a apreciará, com todo o respeito que devemos aos médicos, e a
votaremos segundo o novo texto.

A Sra. Ana Lúcia - Sra. Presidente, a questão das enfermidades
específicas foi contemplada na Proposta n° 30, que já foi votada.
Houve junção de duas propostas. Creio que não será necessário fazer
nova redação.

A Sra. Presidente - Por favor, procure a delegada, a fim de verificar
se a proposta está mesmo contemplada.

O item 65 se refere à implementação do Projeto Viva Vida. A
Francisca solicita esclarecimentos sobre esse projeto.

A Sra. Francisca - Está muito vago. Qual é o objetivo desse projeto?
A proposta cita apenas a sua implementação.

A Sra. Presidente - E um projeto do Governo, cujo esclarecimento
consta no documento destinado a nortear as discussões. Solicitamos
que apreciem o item 65, que será votado, caso a Francisca queira
retirá-lo. Pelo que sei, está apenas pedindo esclarecimentos.
Francisca, você é contra a manutenção desse item?

A Sra. Ana Lúcia - Sou a favor do item 65.
A Sra. Presidente - A assessoria vai providenciar a

complementação. No documento básico está esclarecida a proposta
do Projeto Viva Vida.

Item 66. Com a palavra, a Sra. Neuza.

Mim
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A Sra. Neuza - Proponho que o item 66 seja suprimido, porque o

item 69 garante a discussão sobre mães adolescentes e programas
ligados à saúde da mulher. O item 66 propõe a conscientização dos
riscos causados por uma vida sexual precoce. Isso estimula
atendimento preconceituoso a adolescentes grávidas.

A Sra. Presidente - Procederemos à leitura desses itens, para que
compreendam que o 66 já está contemplado no 69. O item 66 propõe
ô seguinte: "Conscientização dos riscos causados por uma vida sexual
precoce, como gestação não desejada e DST5, principalmente o HIV".
A proposta do item 69 é a seguinte: "Criação de programas para
acompanhamento de mães adolescentes e de programas ligados à
saúde da mulher".

Alguém é contrário à supressão do item 66?
Ana, você é contrária à supressão?
A Sra. Ana - Sou pela junção desses itens. Poderemos

complementar o item 69 com o 66. Ficaria assim: "Criação de
programas para acompanhamento de mães adolescentes e de
programas ligados à saúde da mulher, com conscientização dos riscos
causados por uma vida sexual precoce, como gestação não desejada
e DSTs, principalmente o HIV".

A Sra. Presidente - A Neuza propõe a supressão da expressão "por
uma vida sexual precoce", que pode caracterizar tratamento
discriminatório. A Ana propõe a junção dos itens 66 e 69. Alguém é
contrário à junção? (- Pausa.) Aprovada a junção dos itens 66 e 69,
com a supressão dos termos "vida sexual precoce".

Em apreciação, o item 71. Com a palavra, a Sra. Fabiana. (- Pausa.)
Proposta de junção dos itens 68 e 69: "Criação de programas

ligados à saúde da mulher, visando a garantir orientações e
acompanhamento de forma integral, ou seja, da adolescência à
menopausa". Isso contempla todas as questões presentes.

Item 73. Com a palavra, o Sr. Fábio.
O Sr. Fábio - A exemplo do item 104, solicito que seja detalhado o

item 73: "Permanência do art. 35 da saúde, respeitando as diferenças
regionais e locais". Qual é esse art. 35?

A Sra. Presidente - Alguém é contrário à proposta do Fábio, ou seja,
complementar o art. 35? (- Pausa.) Aprovada e acatada.

A Luziana Lanna está fazendo a sugestão de que os pontos que não
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são polêmicos, que são apenas aperfeiçoamento, sejam
apresentados à Mesa, para que possamos ter condições de chegar ao
último tema. Não podemos cercear o direito dos delegados, mas
fazemos um apelo para apresentarem por escrito.

No item 75, sugere-se a criação de grupos para a família, e não
apenas para as mulheres. A outra proposta seria a criação de um
grupo para mulheres nos PSFs, onde elas possam receber orientação
sobre saúde e educação sexual dos filhos, incluindo o
homossexualismo e outros assuntos referentes à família, por equipe
multidisciplinar, inclusive profissional em serviço social. Alguém é
contrário às duas sugestões? Ninguém é contrário. Foi acatada a
proposta.

Item 76 - Alguma proposta?
A Sra. Cândida - A garantia de condições para o agente de saúde

marcar as consultas está afeita mais à Proposta n° 88, de garantia de
aumento do número de profissionais qualificados na área de saúde.
Definir o papel do agente de saúde e do profissional que atende
diretamente o paciente.

A Sra. Presidente - A Proposta n° 88 já abrange essa anterior, que
deve ser suprimida. Fica, portanto, suprimido o item 76, porque o 88 já
o contempla.

0 item 77 já tem uma proposta, que é a garantia de segurança
física, moral e trabalhista com melhor condição salarial e diminuição
de carga horária aos agentes de saúde. Alguém é contrário? (-
Pausa.) Aprovada.

Item 84 - Educação sexual na escola.
A Sra. Marília - Sugiro que a proposta n° 66 seja substituída pela n°

84, com a seguinte redação: "Educação sexual na escola, através da
integração saúde-educação, com ênfase nos riscos causados por uma
vida sexual precoce, com gestação não desejada, DSTs e HIV".

A Sra. Presidente - Ok, Manha. Já foi retirada e votada proposta de
educação sexual precoce. Sugiro que a complementação "educação
sexual na escola, através da integração saúde-educação" seja
anexada ao item 66.

Já está acatada a votação. Já foi retirada a proposta de educação
sexual precoce. A ela só vai ser acrescentada "educação sexual na
escola através da integração saúde-educação", o que não é
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contraditório, mas complementar.

Item 87
A Sra. Leda - Gostaria de sugerir a exclusão desse item, porque

acho-o muito preocupante, do jeito que está. Esse conteúdo já está
englobado nas inúmeras reivindicações que fizemos com relação a
planejamento familiar. Em um planejamento familiar bem-feito, isso já
está incluído. E um risco colocarmos isso, principalmente em ano
eleitoral, quando, em troca de votos, candidatos saem mutilando as
mulheres. Sugiro a exclusão desse item.

A Sra. Presidente - Alguém quer manter esse texto? Como ninguém
quer manter o texto, está suprimido o item 87 da tese.

Sobre o item 88, há alguma alteração substancial?
A Sra. Edna - Gostaria de acrescentar: "aumento do número de

profissionais de saúde, especialmente na zona rural". As mulheres da
zona rural não têm acesso ao atendimento por parte desses
profissionais.

A Sra. Presidente - Acatada.
Item 90, Valquíria. Supressão do texto após "incluindo a assistência

ao abortamento, principalmente entre mulheres jovens".
Segunda proposta: suprimir a parte que diz: "abortamento

principalmente entre mulheres jovens". Aborto, apenas no que já é
legal.

Terceira proposta: suprimir: "assistência ao abortamento,
principalmente entre mulheres jovens".

Essa proposta vai ser votada no item sobre a discussão do aborto.
Se houver dúvida, façam perguntas por escrito.

A Fabiana falará sobre a 91.
A Sra. Fabiana - Estou propondo um acréscimo: que a mulher, além

de ter garantido o direito de fazer o parto natural, tenha um
acompanhante de sua escolha no momento do parto. A OMC e o
Ministério da Saúde no Brasil dão-nos um indicativo de que a
presença do acompanhante, no momento do parto, reduz a
mortalidade materna. Acho que é importante garantir isso.

A Sra. Presidente - Incluir no texto o direito a um acompanhante na
hora do parto. Há alguém contra isso?

A Sra. Edna - Isso varia muito. Há casos em que o acompanhante
desmaia e o médico deixa de cuidar da paciente que está dando à luz.
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A Sra. Presidente - Em votação, a proposta da Fabiana, de

incluir um acompanhante para o parto. E há a proposta de deixar o
texto como está. Quem é favorável à proposta da Fabiana queira
levantar o crachá. (- Pausa.) Podem abaixá-lo. Os que são contrários,
queiram levantá-los. A companheira diz que é uma questão de
procedimento. Estamos respeitando o direito de o médico agir, mas
também estamos respeitando o desejo das mulheres.

Item 92, Ana Guerra.
Item 94, Ednéia.
A Sra. Ana Guerra - Deputada, o item 92 já foi contemplado no item

20.
• Sra. Ednéia - O item 94 já foi contemplado no item 16.
• Sra. Presidente - Item 102, Paixão.
• Sra. Paixão - Proponho a supressão do item 102, porque isso é ir

muito além do real.
A Sra. Presidente - Item 102: "Criação de vias exclusivas para

exercício de caminhada". Alguém deseja manter essa proposta? Em
votação, a manutenção da proposta de criação de vias exclusivas
para o exercício da caminhada. Aqueles que votam pela manutenção
da proposta levantem seus crachás. (- Pausa.) Aqueles que votam
pela supressão dessa proposta levantem seus crachás. (- Pausa.)

Essa é uma questão mais simples, portanto peço agilidade no
processo. Colocarei em votação novamente. As delegadas e os
delegados favoráveis à manutenção do texto de criação de vias
exclusivas para o exercício da caminhada, por favor, levantem os
crachás. (- Pausa.) Aqueles que são favoráveis à supressão do texto
levantem os crachás. (- Pausa.) Houve 110 votos favoráveis à
manutenção e 84 contra. Portanto, fica mantido o texto do item 102.

A Sra. Eliane - Não estou discutindo a votação, mas faltou
esclarecimento, porque esse é um direito de cidadania não só para as
mulheres, mas para qualquer cidadão. A proposta é um avanço em
termos de política pública, as pessoas não a entenderam, e é
necessário esclarecê-la.

A Sra. Presidente - Na oportunidade, esclareceremos. O pleito
estava relacionado, ao invés de a' "caminhada", ao "saneamento
básico". Essa foi a informação do coração das pessoas, mas
conduziremos a votação.
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Estamos perdendo muito tempo com os acréscimos e os

aperfeiçoamentos, e a assessoria terá o bom-senso de recuperar e de
não acatar.

A Proposta n° 105 é: "Prática de escuta nos casos de urgência
médica, para não discriminar a pessoa e levá-la a correr risco de
vida". Há alguém contra a proposta de aperfeiçoamento do
procedimento médico? (- Pausa.) Está acatada a proposta.

A Proposta n° 106: "Ampliação do serviço de atendimento de
especialistas nos PSFs, com a inclusão de médico obstetra, de
nutricionista, de psicólogo e de atendimento jurídico". E óbvio que isso
contempla a proposta anterior, de ampliação dos PSFs. Considero
acatada por todos. Alguém é contra esta proposta? (- Pausa.) Está
acatada.

A Sra. Marília Reis - Peço a palavra para trazer uma questão de
ordem. Deputada Já Moraes, você também já está começando a
atropelar. Não adianta vaiar, são questões sérias e não estamos
brincando. As propostas vieram dos grupos, onde foram aprovadas,
para serem discutidas na plenária, que é soberana. Com  relação à
Proposta n° 106, por exemplo, se há três pessoas para falar, sugiro
que se reúnam antes, entrem em consenso e o levem à plenária. Isso
já devia ter sido feito, para que não acontecesse esse atropelamento.
Há várias propostas, e não sairemos daqui antes das 20 horas.

A Sra. Presidente - Companheira, o primeiro esclarecimento é o
seguinte: a Mesa, desde o começo, vem fazendo um apelo para que
as pessoas se entendam, mas não cabe à Mesa cercear o legítimo
direito de falar que todos têm.

O segundo esclarecimento é que a Mesa está rigorosamente
respeitando o regimento, que diz que, quando há questão
contraditória, uma pessoa tem direito a falar a favor e outra, contra. Se
houver alguém contra, terá direito de falar em todas as ocasiões.
Temos sete temas importantíssimos, e a Mesa continua apelando
para que os entendimentos sejam feitos. Se esta Presidência ferir o
regimento, vocês terão todo o direito de pedir que seja cumprido.

A Vereadora Raulina Maria Adissi - Em relação à Proposta n° 106,
"ampliação do serviço de atendimento de especialistas nos PSFs,
incluindo médico obstetra, psicólogo e atendimento jurídico", lembro
que um dos problemas que temos com o PSF é a falta de inclusão do

rÀ



1378
profissional da área de nutrição, num País onde o Fome Zero é
meta do Governo, e a desnutrição é um dos nossos maiores
problemas. Temos de aproveitar a oportunidade para incluir o
profissional da área de nutrição, principalmente no PSF, que tem
como meta ir à casa do cidadão e fazer um levantamento de sua
situação de saúde.

E nosso País tem em sua base um problema nutricional que dá
vazão a todo o tipo de doença a partir do seu não-tratamento. Por
isso, pleiteamos a inclusão do profissional da área de nutrição.

A Sra. Presidente - Acatamos sua proposta.
Proposta n° 106: "Ampliação do serviço de atendimento de

especialistas nos PSFS, incluindo médico obstetra, psicólogo e
atendimento jurídico.". Algo em contrário a essa proposta? (- Pausa.)

A Vereadora Raulina Maria Adissi - A função do PSF não é de
médico especialista, é função de generalista, atendendo a parte de
obstetrícia, clínica médica, pediatria etc.

A Sra. Sônia Moreira - Sou assistente social, da Comarca de São
Gotardo. Propus uma nova redação, mas me senti contemplada no
item 57, que trata das equipes de saúde da família, atendendo ao
PSF.

A Sra. Presidente - Sônia já está contemplada e, portanto, retirada a
emenda.

A última emenda ao item n° 106 é da companheira Silvana.
Perguntamos-lhe se acata a não-introdução da emenda?

A Sra. Silvana de Araújo - Estou no 7 0 período de graduação em
Serviço Social e concordo que fui contemplada no item n° 57.

A Sra. Presidente - A primeira proposta sugere a exclusão do item
106 por ter sido contemplado em outros itens. Em votação. As
delegadas favoráveis à exclusão do item 106, levantem seus crachás.
(- Pausa.) As delegadas contrárias à referida exclusão levantem seus
crachás. (- Pausa.) As delegadas que se abstêm de votação levantem
seus crachás. (- Pausa.) Excluído o item 106, por já ter sido
contemplado.

Item 108: "Fortalecimento da ação fiscalizadora dos Conselhos
Municipais de Saúde.". Com a palavra, Marília.

A Sra. Marília - O papel do Conselho já é fiscalizar. Portanto, sugiro
uma nova redação: "Capacitação permanente dos Conselheiros
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Municipais de Saúde para que exerçam seu papel fiscalizador nas
ações de saúde.".

A Sra. Presidente - Alguém é contrário à proposta da Marília? Não
havendo ninguém em contrário, está acatada a proposta, que é um
aperfeiçoamento do papel dos Conselhos.

Item 112. Proposta da Fabiana, sugerindo o acréscimo de
"efetivação na implementação das casas de parto" ao referido item.
Alguém é contrário a essa proposta? Não havendo quem seja
contrário à proposta, fica anexado ao item 112 "implementação das
casas de parto".

Item 113.
A Sra. Paixão - Sugiro que o item 113 seja suprimido e acrescentado

ao item 31, que ficará assim: "Efetivação das ações de promoção e
educação para a saúde da mulher vinculadas ao Programa de Saúde
da Família - PSF-, buscando-se inverter a lógica do modelo de saúde
centrado na doença, priorizando-se o autocuidado."

A Sra. Presidente - A Mesa acata a proposta e aprova essa questão.
Item 115.
A Sra. Marilda - Proponho a supressão do item 115, pois temos de

exigir dos profissionais respeito ao ser humano independentemente da
área em que atue, seja homem, seja mulher. E uma proposta inviável
até para determinados municípios.

A Deputada Maria Tereza Lara - Fui contemplada com a fala da
companheira, porque, com todo respeito a quem elaborou o texto, isso
é uma discriminação.

A Sra. Presidente - Alguém deseja manter o texto? (- Pausa.)
A Sra. Eliana Piolla - Sou pela manutenção do texto. Por incrível que

pareça, nós, mulheres, sofremos abusos até depois da morte. Na
minha cidade, conseguimos, por meio do Governo Municipal, que os
serviços funerários fossem realizados por agentes do sexo feminino.
Lamentavelmente, somos violentadas até depois de mortas.

A Sra. Presidente - Em votação. As delegadas favoráveis à
supressão do texto levantem seus crachás. (- Pausa.) As delegadas
contrárias à supressão do texto levantem seus crachás. (- Pausa.) As
delegadas favoráveis à manutenção do texto levantem seus crachás.
(- Pausa.)

A supressão teve 80 votos, enquanto a manutenção teve 89 votos.
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Uma participante - Discordo. Não estão olhando para a galeria.
A Sra. Presidente - Um assessor na galeria nos informou.

Passaremos ao item 116. Proporemos outra dinâmica, senão não
conseguiremos chegar à votação das delegadas. Enfatizar a questão
da distribuição do preservativo para adolescentes nos centros de
saúde, independentemente da idade das mulheres, não garante nada.
E um acréscimo que foi feito à política educacional de orientação
sexual. Alguém é contra? A Mesa entende que isso abrange a
proposta de orientação aos adolescentes e acata.

A Maria José diz que a proposta 119 não tem nada a ver com essa
conferência, pois cabe aos Juízes, e já existem leis específicas na
Constituição Federal para esses fins. Passo a ler o item 119:
"Aprovação da adoção de crianças por casais homossexuais e apoio à
fertilização artificial, garantindo-se o direito de maternidade a
lésbicas.". Em votação, a proposta. A emenda que aqui chegou é pela
supressão do texto. Estamos encaminhando a proposta 1, pela
supressão do texto. A proposta 2 é pela manutenção do texto. Os que
forem favoráveis à supressão do texto levantem os crachás. Podem
abaixar. Tentaremos o contraste. Os que forem pela manutenção do
texto, queiram levantar os crachás. Vai precisar contar? Novamente,
procederemos à votação, para não atropelar. Está difícil. Estamos em
processo de votação. Quem defende a supressão do item 119 levante
o crachá e o mantenha levantado. (- Pausa.)

Pela manutenção do texto, votaram de 80 a 89 participantes. Pela
supressão, votaram 126 participantes. Está, portanto, suprimido o
texto.

A Sra. Ana - Sra. Presidente, sugiro que se retome o
encaminhamento de, antes da votação, conceder a palavra a quem
estiver contra, para que faça a defesa.

A Sra. Presidente - Estamos apenas no final do primeiro tema.
Agilizaremos a votação dos que não são polêmicos e nos ateremos
aos que o são.

A seguir, serão postos em votação os itens 43 e 44, a respeito dos
quais 12 pessoas se pronunciaram. Indagamos da plenária se julga
necessário ouvir uma defesa e uma justificativa contra, conforme
prescreve o regimento. Quem considera que o item 43, que se refere
ao aborto, ainda precisa de defesa e argumentação contrária levante o
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crachá. (- Pausa.) Quem já se considera esclarecido e julga
desnecessário o procedimento, levante o crachá. (- Pausa.) O
procedimento foi considerado desnecessário pelo Plenário.

Em votação, o item 43: "Legalização do aborto, em respeito ao
direito da mulher de ter autonomia sobre seu corpo e sua vida
pessoal". As delegadas e os delegados que defendem a manutenção
do item 43 queiram levantar os crachás. (- Pausa.)

Resultado: 150 pessoas votaram pela supressão do item 43, e 81
pessoas votaram pela sua manutenção.

Item 44. Investimento em educação e políticas humanitárias que
evitem que a mulher chegue à gravidez indesejada e,
consequentemente, à necessidade de fazer um aborto. Em votação, o
item 44. As companheiras e companheiros que desejarem a
manutenção do texto queiram levantar seus crachás. (- Pausa.) As
companheiras e os companheiros que desejarem suprimir o texto
queiram levantar seus crachás. (- Pausa.) Abstenções. (- Pausa.) Está
mantido o item 44 na forma como se encontra.

Proposta n° 90.
Uma participante - Como suprimimos o item 43, queremos que o

item 90...
A Sra. Presidente - Não precisa explicar, vamos votar. O plenário

deliberou que todos esses casos estavam esclarecidos. Colocamos
em votação para que todos os apreciassem.

A Sra. Neuza Meio - Mas o item 90 é um pouco mais complexo, não
é simplesmente "sim" ou "não".

A Sra. Presidente - Surgiu a proposta de se recorrer da decisão do
plenário, que é soberana. Há o desejo de que, no item 90, seja aberta
a possibilidade de defesa e de argumentação contrária. Em votação.
Os que desejarem permitir o uso da palavra em relação ao item 90
levantem seus crachás. (- Pausa.) Os que não desejarem permitir o
uso da palavra em relação ao item 90 levantem seus crachás. (-
Pausa.) O plenário não considera necessários mais esclarecimentos
sobre o item 90.

Vamos proceder à leitura do item 90. A proposta é de supressão. (-
Lê:)

"Promoção, qualificação e humanização da atenção obstétrica e
neonatal, incluindo a assistência ao abortamento, principalmente entre
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mulheres jovens."

Vamos proceder à votação da maneira como tem sido feito: primeiro
a alteração proposta e depois o texto.

Os delegados que são favoráveis à supressão do item 90 queiram
levantar seus crachás. (- Pausa.) Os que são favoráveis à
manutenção do item 90 queiram levantar seus crachás. (- Pausa.)

A assessoria informa que foi majoritária a votação pela manutenção
• do item 90.

Encerramos a votação do primeiro tema. Mudaremos os
procedimentos.

A Sra. Eliana PiolIa - Questão de ordem. Devido o horário avançado,
sugiro que o Plenário avalie a antecipação da escolha das delegadas,
para liberar algumas pessoas que devem retornar às suas cidades.
Esse não é o meu caso especifico. Sugiro, então, a escolha das
delegadas e a continuação da plenária com aquelas que residem mais
próximo.

A Sra. Presidente - A coordenação analisará o tempo que ainda
necessitamos, mas, em princípio, é contrária a essa questão, porque
as idéias que vão para Brasília são as de vocês. Por isso, elas devem
ser apreciadas. Sugerimos a seguinte dinâmica: as pessoas que
participaram dos grupos discutiram à exaustão e receberam muitas
propostas. Não temos condições de ler todas as propostas do relatório
apresentado. Por cooperação das coordenadoras, dispensamos a
apresentação do tema. Depois das palavras do Felipe, organizem-se
para fazer os destaques de conteúdo, como supressão, emenda,
mudança, desenvolvimento e aperfeiçoamento das propostas. Enviem
isso para a Mesa, que, se encontrar algo polêmico e com conteúdo, o
votará no final. Todo tipo de proposta de aperfeiçoamento deve ser
encaminhada para cá, e serão destacadas por tema as polêmicas, ou
seja, o que for contrário, suprimido ou estiver incompleto. Com a
palavra, o nosso companheiro Felipe WilIer, um batalhador incansável.
Na mesa do grupo II, de violência, chegou uma solicitação de
esclarecimento: o Conselho Estadual de Minas Gerais deve fazer a
prestação de contas da verba federal recebida para a realização das
conferências municipais e estadual. Como a conferência foi
coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o Felipe dará
os esclarecimentos, pois é obrigação nossa prestar contas de todo e
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qualquer processo coletivo por nós realizado. Com  a palavra, o
Felipe.

O Sr. Felipe WilIer - Bom-dia. Aproveito o momento para agradecer
e também esclarecer alguns aspectos. Não houve por parte do
Governo Federal nenhum aporte de recursos para este evento. E essa
não é uma crítica a ele, que realizará uma grande conferência em
Brasília. Com certeza, ele não tinha como disponibilizar recursos para
nenhum Estado ou município. O Governo do Estado, a Assembléia
Legislativa, o Conselho da Mulher, as entidades, as empresas e a
sociedade, que participaram, desde o início, desta conferência,
capitalizaram recursos para a sua execução.

Esses recursos vieram de várias formas: cessão de espaço, cessão
de material, alimentação, água, bolos, sucos. Contamos com a ajuda
de várias entidades, aproveito para relacionar algumas: Newton Paiva
Ferreira, Fundação Newton Paiva, Prefeitura de Belo Horizonte,
CREA-MG, COPASA e Vilma Alimentos. Aproveito também para
agradecer os apoios institucionais: SEPLAG, Subsecretaria de
Esportes, Assessoria de Comunicação da SEDESE, Assembléia
Legislativa, Deputadas e toda a equipe de comunicação e relações
públicas, o Conselho da Mulher, todas as Diretoras-Conselheiras e,
acima de todos, a sociedade. As entidades representativas é que nos
possibilitaram realizar esta conferência e dar visibilidade e legalidade
ao processo. Agradeço também a minha equipe da Subsecretaria de
Direitos Humanos, nominando o Túlio, a Cláudia, a Márcia, a Dilma, o
Denison, a Adriana, a Flávia e o Wallaci. Essa equipe, ontem, ficou
até às 2h30min da manhã, ajudando na composição do processo.

A Subsecretaria de Direitos Humanos disponibiliza há algum tempo
o Disque-Direitos Humanos - 0800-311119 -, nele estão todos os
recortes dos direitos humanos: denúncias contra violência contra a
mulher, contra o negro, o idoso, a criança e o adolescente, os
portadores de deficiências, etc. Todos os recortes podem ser
denunciados, ou pode ser solicitado encaminhamento através do
Disque-Direitos Humanos.

Não poderia deixar de pedir a vocês apoio para uma campanha que
realizaremos dia 19/6/2004: campanha de combate ao abuso e à
exploração sexual de crianças e adolescentes. E uma campanha
estadual. Vocês receberão um folheto, que estamos encaminhando a
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todas as cidades do Estado para que possamos, a partir do dia
19, mobilizar e pedir à sociedade que se indigne e denuncie
abusadores ou exploradores de crianças e adolescentes.
Agradecemos a presença de todas.

A Sra. Presidente - Obrigada. Falaremos sobre essa coordenadora e
agradecemos às inúmeras pessoas, sobretudo as de manutenção,
que garantiram a realização deste evento.

A dinâmica será a seguinte: o próximo tema e' "Violência".
Lembramos que todos os temas foram discutidos e aperfeiçoados nos
grupos. Queremos terminar o debate do documento às 13 horas em
ponto. Faltam seis temas. Fazemos apelo, respeitando o legítimo
direito, que façam destaque agora, sobre o tema "Violência", apenas
para supressão de item, ou acréscimo de proposta. Não haverá leitura
como foi feito com o tema "Saúde", porque não há tempo. Insisto com
as delegadas: o horário das 13 horas é o teto, e farão destaque do
tema "Violência" apenas para supressão de item e para acréscimo de
proposta nova. As delegadas e os delegados que aprovam o relatório
do Grupo de Tralho II, salvo destaques, queiram levantar os crachás.
(- Pausa.) Aprovado.

Aberta a sessão de destaques ao tema "Violência". Os destaques
serão apenas de supressão ou inclusão de proposta nova, já que os
aperfeiçoamentos poderão ser encaminhados por escrito. Há algum
destaque a ser feito do item 123 ao 130?

A Sra. Edna - Destaco a Proposta n° 130.
A Sra. Presidente - As propostas de fusão serão apresentadas

apenas por escrito, se forem substancialmente grandes. Não há
proposta de supressão nem inclusão do item 123 ao 130. A proposta
de junção, a companheira apresentará à Mesa.

Há algum destaque a ser feito do item 131 ao 140?
A Sra. Sônia - Proposta de inclusão, em torno do item 133.
Do item 141 ao 150, há algum destaque? Foi apresentada aqui uma

proposta de fusão, que será lida no final.
A Sra.... - O item 148 está abrangido no 136.
A Sra. Presidente - A proposta de junção deve ser apresentada por

escrito. Estamos falando de supressão ou inclusão. A delegada Olívia
também apresenta uma proposta de junção.

Há algum destaque a ser feito do item 151 ao 160? (- Pausa.) Há
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algum destaque a ser feito do item 151 ao 160? (- Pausa.) Há
algum destaque a ser feito do item 161 ao 170?

A Sra. Paixão - Proposta de supressão do item 169, que já está
abrangido no 16.

A Sra. Damaris - Supressão do item 162, abrangido no ECA.
A Sra. Presidente - Do item 171 ao 180, há algum destaque de

supressão ou proposta nova? (- Pausa.) Chegou-nos uma proposta de
supressão de parte do texto, da Surama, que vamos apreciar. Do item
181 ao 186 há alguma supressão ou proposta nova? (- Pausa.)

Não havendo, iniciaremos com a Edna, do item 133, inclusão. Com
a palavra, a Edna, do item 130.

A Sra. Edna Sarmento - Sugiro a junção dos itens 130 e 132 para
melhor aperfeiçoamento, pois os objetivos são os mesmos.

A Sra. Presidente - Acatada a junção dos itens 130 e 132.
Item 133. Com a palavra, a Sra. Sônia.
A Sra. Sônia - Proponho "capacitação de profissionais da justiça,

segurança, saúde e educação para o atendimento às violências de
gênero".

A Sra. Presidente - A companheira Sônia propõe a inclusão de
capacitação dos profissionais da justiça, segurança, saúde e
educação para atendimento às violências de gênero. Alguém é
contrário à proposta da Sônia? (- Pausa.) Incluída.

Supressão do item 148, pois já está abrangido no item 136. (-
Pausa.) Proposta de junção acatada pelo Plenário.

Item 162. Com a palavra, a Sra. Damaris.
A Sra. Damaris - Sugiro a supressão, porque o ECA já abrange esse

item, que fala especificamente sobre crianças e adolescentes. Essa é
uma conferência de mulheres.

A Sra. Presidente - Alguém é contrário à supressão desse item? (-
Pausa.) Suprimido o item 162.

Proposta de supressão do item 169, pois já foi discutido e aprovado
no grupo anterior. (- Pausa.) Acatada a supressão.

Item 184: "Garantia à mulher do direito de sair da maternidade com
o registro da criança, em que conste o nome do suposto pai". A
Surama sugere que seja suprimido o termo "o nome do suposto pai",
por ser discriminatório. Alguém deseja manter esse termo? (- Pausa.)
Suprimido... (- É interrompida por algumas participantes.)
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Por favor, uma representante do grupo queira dirigir-se ao

microfone para defender a permanência desse termo.
A Sra. Maria de Lourdes - O nosso grupo colocou esse termo,

porque, segundo o Código Penal, qualquer documento em que falte
uma informação, que deveria constar, é falso. Se um registro de
nascimento ficar sem o nome do pai, será um documento ilegítimo e
falso.

A Sra. Presidente - Quem deseja suprimir do texto a expressão "o
nome do suposto pai", levante o crachá. (- Pausa.)

Os delegados que querem manter o termo "nome do suposto pai",
levantem os crachás. (- Pausa.) Os delegados que se abstêm,
levantem os crachás. (- Pausa.) Está suprimido o termo "nome do
suposto pai" dessa aplicação.

Proposta nova para incluir no grupo de violência: criação de casas-
abrigos para mães jovens e adolescentes, atendendo às suas
especificidades. Alguém é contrário à inclusão dessa nova proposta?
(- Pausa.) Está aprovada a inclusão dessa nova proposta. Sugiro que
essa proposta seja vista na hora da redação do item 132. Estamos
apenas verificando a questão regimental, que diz que toda nova
proposta deve ser apresentada por 25% do Plenário. Até pela notável
adesão, percebemos que, se for necessário assinar, serão, no
mínimo, 80 assinaturas. Mas isso fica pendente para o regimento
apreciar.

A solicitação feita pelo Plenário já foi acatada. Conseguimos agilizar
a votação, porque era um tema extenso. Muitas das propostas de
junção serão lidas ao final. Ainda temos as moções depois das
junções.

O próximo tema é "A Mulher e a Questão Etnorracial". Vamos iniciar
solicitando que seja feita a mesma dinâmica. As pessoas que querem
suprimir ou incluir deverão manifestar-se. As pessoas que querem
fazer junção e adequação devem mandar por escrito.

A Sra. Ana Guerra - Não aprovamos esse regimento ontem, na
abertura do nossos trabalhos. Para nossa surpresa, esse regimento,
que pretensamente foi aprovado, estabelece um número de delegados
por região. E, para nossa surpresa, a região Centro-Oeste tinha quatro
delegados e teve o seu número reduzido para três. A região Sul, à
qual pertenço, segundo maior colégio eleitoral do Estado de Minas
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Gerais, tinha direito a• nove. Agora, de acordo com os painéis
distribuídos, esse número foi reduzido em um delegado. O mais
interessante é que os dois delegados foram retirados das regiões para
serem "doados" às entidades e aos movimentos de mulheres com
base nacional, que, infelizmente, nas regiões mais distantes de Belo
Horizonte, não têm oportunidade de participar dos movimentos
nacionais. A minha solicitação é para que tirem delegados de Belo
Horizonte ou da Grande BH, e não do interior.

A Sra. Presidente - Vamos, no final da aprovação dos temas do
relatório, dar todas as explicações que a companheira cobrou.

A Sra. Olivia de Fátima - Quero saber se há possibilidade de voltar
ao tema "Violência contra a Mulher", porque detectei três artigos que
poderiam ser suprimidos, pois já foram abrangidos.

A Sra. Presidente - Sua proposta é de supressão por junção.
Solicito-lhe que nos encaminhe por escrito. Votaremos sua proposta
no final do próximo tema.

Queremos agilizar o debate porque daremos os esclarecimentos
sobre o que seja essa conferência governamental, bem como sua
normatização. No final da votação dos temas e do relatório, daremos
os esclarecimentos a respeito de sua questão. Estamos em processo
de apreciação dos temas.

A Sra. Guerra - Mais uma vez, peço atenção para as companheiras
do interior. Nossa conferência falava, no seu regulamento, a hora do
encerramento, ou seja, 12h30min horas. Os encontros para a escolha
de delegados serão depois. Temos delegadas que precisam sair, pois
estão de carona. O interior, às vezes, é distante. Estamos sendo
prejudicadas em relação ao número de delegadas. Gostaria que isso
fosse feito agora.

A Sra. Presidente - Decidimos, em plenário, que continuaríamos no
processo de apreciação dos temas. Vamos fazer o debate em torno
dessa questão.

O próximo tema será "A Mulher e a Questão Etnorracial". Estamos
selecionando o material que será levado à Brasília, não apenas
escolhendo pessoas. As pessoas têm de representar idéias. Por isso,
vamos completar o relatório. Em debate, a questão etnorracial.
Solicitamos a mesma dinâmica. As companheiras que tenham
supressão ou destaque apresentem-se. As pessoas que tenham
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propostas de junção entreguem-nas à Mesa. As delegadas e os
delegados que aprovam o relatório do Grupo de Tralho III, salvo
destaques, queiram levantar os crachás. (- Pausa.) Aprovado.

Do item 187 a 190. Algum destaque de supressão, sobretudo do
movimentos de luta anti-racial?

A Sra. Ariane - Supressão do item 190.
A Sra. Míriam - Supressão do item 192. O 192 e o 205 são iguais ao

12, que já foi abrangido.
A Sra. Presidente - Do item 191 ao 200. (- Pausa.) Do 201 a 210. (-

Pausa.) Supressão no 205. Do 211 ao 220. (- Pausa.)
A Sra. Márcia Bragança - Estou querendo fazer uma inclusão no

item 216.
Meu nome é Márcia Bragança, de Contagem. Desejo fazer uma

inclusão na Proposta n°216.
A Sra. Presidente - Você ainda será chamada.
Até o item 220, existe mais algum destaque? (- Pausa.) Com a

palavra, Ariane, para destaque do item 190.
A Sra. Ariane - Todo o mundo é igual. Não existe ninguém melhor

que ninguém. Portanto, os direitos são iguais. O negro não é inferior
ao branco, por isso não precisa de cotas, já que também possui
capacidade para realizar o seu objetivo.

A Sra. Presidente - O item 190 diz o seguinte: "Implantação de
medidas compensatórias para a permanência das mulheres negras no
sistema educacional". A Ariane deseja a supressão desse item.
Alguém deseja defendê-lo? (- Pausa.)

Com a palavra, Luziana Lanna, para a manutenção do texto.
A Sra. Luziana Lanna - Defendo as cotas. Mas houve uma época em

que também era contra. No entanto, a experiência de outros países
mostrou que o desenvolvimento social como um todo passa pelas
cotas. Isso não quer dizer que ficamos nas cotas, apenas passamos
por elas. Portanto, sou pela manutenção das cotas.

A Sra. Presidente - Em votação, o item 190. Aqueles que defendem
a supressão do texto levantem os crachás. (- Pausa.) Aqueles que
defendem a sua manutenção levantem os crachás. (- Pausa.) Aqueles
que se abstêm levantem os crachás. (- Pausa.) Portanto, fica mantido
o texto que assegura as medidas compensatórias.

Passemos ao item 191, que diz o seguinte: "Garantia de cotas para
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mulheres negras nos programas de moradia.". A proposta da
Patrícia neste item é que todos tenham direito à moradia,
independentemente de raça e cor, pois o texto, da forma como está, é
preconceituoso. Então, ela propõe a supressão do item 191.

Alguém deseja defender a manutenção deste item? (- Pausa.)
A Sra. Sônia - Meu nome é Soninha. Desejo fazer a manutenção do

item 191, porque nós, mulheres negras, estamos sem moradia e sem
condição de sobrevivência. E muito fácil tratar com igualdade um
sistema injusto. Quando falamos em garantia de cotas, é porque ainda
nos sentimos excluídas do processo de avaliação dos programas de
moradia implantados na cidade.

A Sra. Presidente - Obrigada. Passo a palavra à companheira que
fará a defesa da supressão do item 191

A Sra. Edméia Gonzaga - Quando coloca "mulheres negras", você
está sendo racista em relação a si mesma. Se há 30 negras na fila, só
há vaga para 30 negras, e há várias mulheres na luta. Pela igualdade
de direitos!

A Sra. Presidente - Obrigada. Passaremos ao procedimento de
votação. As companheiras que defendem a supressão do item 191,
levantem os crachás. Em votação. Solicitamos que o microfone fique
com a assessoria, para conduzirmos os trabalhos adequadamente. Os
companheiros e as companheiras que defendem a manutenção do
item 191 levantem seus crachás. (- Pausa.) Pela supressão, 114
votos. Pela manutenção, 63 votos.

Proposta de supressão do item 192, porque já foi contemplado no
item 12. A Proposta n° 192 é a seguinte: "Garantia dos princípios do
SUS - integralidade, universalidade e eqüidade - no atendimento e
acesso aos serviços de saúde para as especificidades da mulher
negra, tais como miomas uterinos, hipertensão arterial e anemia
falciforme". Este item já foi apreciado, por intermédio da sugestão feita
pela companheira que incluiu as doenças das mulheres negras.
Alguém defende a manutenção, neste lugar, do item 192? (- Pausa.)
Ninguém se manifestou. Esse item já foi apreciado e aperfeiçoado
pela companheira. Ninguém considera que deve ser mantido, porque
já foi contemplado no item 12.

A Mesa acata a decisão e suprime o referido item, que já está
contemplado no n° 12.
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Informo que o item 212 já está contemplado na Proposta n° 221,

do Grupo IV.
O último item, n° 216: "Incentivo às ONGs que defendem tratamento

igualitário às mulheres negras lésbicas nas repartições municipais,
estaduais e federais". Com a palavra, Márcia.

A Sra. Márcia Bragança - Se estamos querendo dar um tratamento
igualitário às mulheres, defendo a classe das menos favorecidas em
sua opção sexual. Somos capacitadas a educar crianças como filhos,
e, portanto, defendo a possibilidade da adoção.

A Sra. Presidente - Peço à companheira que entregue sua proposta
por escrito porque ela não se refere ao item 216. Trata-se de uma
proposta nova. A companheira apresenta proposta nova, que deverá
ser redigida de forma mais clara, pois ela não passou pelos grupos e
está nas mesmas condições de apoiamento à adesão de 25%.
Portanto, não podemos apreciá-la agora.

Uma participante - A proposta dela refere-se ao item 119, já
aprovado no Grupo 1. Não importa se o casal homossexual é branco
ou negro.

A Sra. Presidente - Não estamos discutindo a Proposta n° 119.
Uma participante - Sra. Presidente, questão de ordem. Quero saber

de onde a Márcia é delegada. Ela não é delegada de Contagem.
A Sra. Márcia Bragança - Sou delegada de Contagem.
A Sra. Presidente - Companheiras delegadas de Contagem, em

respeito ao plenário, voltemos aos trabalhos com a necessária
disciplina.

Sugerimos que as delegadas encaminhem seus questionamentos à
coordenadoria, que verificará em suas atas, dando-lhes satisfação no
que for necessário.

Solicito à companheira que apresenta uma proposta nova que o faça
por escrito para que procedamos ao apoiamento de 25% a fim de
apreciá-la. Isso significa que chegamos ao final do grupo étnico e
racial.

A Sra. Leda - Passei à Mesa proposta de supressão do item 213,
uma vez que no assunto da saúde já foi discutida a necessidade de
assistência à terceira idade com atendimento geriátrico permanente.

A Sra. Presidente - Vou ler e apreciar. Supressão do item 213,
levando-se em conta que o atendimento geriátrico permanente deve
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ser um direito de todas as mulheres. Alguém é contrário a essa
proposta? (- Pausa.) Acatada a proposta.

A companheira sugere a supressão do item 195: "Facilitação de
crédito habitacional para as afro-descendentes.", uma vez que está
contemplado no item 191. Alguém é contrário à supressão deste item?
(- Pausa.) Acatada a proposta.

Temos 23 minutos para concluir e já avançamos alguns itens.
Peguem os relatórios do Grupo IV - A Situação da Mulher no Espaço
Agrário, Agrícola e Ambiental. Solicitamos sobretudo às trabalhadoras
rurais presentes que atentem para a possível insuficiência desse item.
Pedimos um momento de concentração. Ao que tudo indica,
chegaremos às 13 horas cumprindo o relatório e abrindo o debate
democrático sobre as indicações. As companheiras que têm destaque
entre os itens 221 e 230 devem registrá-lo. As delegadas e os
delegados que aprovam o relatório do Grupo de Tralho IV, salvo
destaques, queiram levantar os crachás. (- Pausa.) Aprovado.

A Sra. Damaris - Supressão do item 222, que já está contemplado
no item 221.

A Sra. Júlia - Supressão do item 272.
A Sra. Maria Salete - Acréscimo no item 224.
A Sra. Presidente - Alguém mais deseja fazer acréscimo ou

supressão até o item 230? (- Pausa.)
A Sra. Renata - Supressão do item 228.
A Sra. Presidente - Alguma proposta de supressão ou acréscimo do

item 231 ao 240? (- Pausa.)
A Sra. Rosa Amélia - Acréscimo na 233.
A Sra. Presidente - Algum destaque do item 240 ao item 250? (-

Pausa.)
A Sra. Cristina - Acréscimo no 240.
A Sra. Maria Salete - Supressão no 244 e no 246.
A Sra. Presidente - Do 250 ao 260; do 261 ao 270; do 271 ao 276.

Apreciaremos, depois voltaremos ao anterior, que foi muito polêmico.
Está em votação o tema "A Situação da Mulher no Espaço Agrário,
Agrícola e Ambiental", ressalvados os destaques. As delegadas
favoráveis ao texto, ressalvados os destaques, levantem os crachás.
(- Pausa.) Podem baixar. (- Pausa.) As contrárias. (- Pausa.) As que
se abstêm. (- Pausa.) Aprovado o texto, ressalvados os destaques. O
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primeiro destaque é de Damaris, no item 222, que propõe a
supressão.

A Sra. Damaris - Porque já está contemplado no 221.
A Sra. Presidente - Vou ler o 221: "Incentivo ao acesso das

mulheres à titularidade da terra nos assentamentos e nos programas
de reforma agrária, garantindo-se à trabalhadora rural a inclusão de
seu nome nas escrituras das propriedades". Passo a ler o 222:
"Garantia de emissão das escrituras de propriedades urbanas em
nome das mulheres". E diferente da primeira. O 221 trata da
propriedade rural.

A Sra. Damaris - Desculpe-me. E junção. E só incluir "urbana".
A Sra. Presidente - Alguém é contrário à junção?
Uma participante - Desde que seja a junção no item 221, não há

problema, porque são dois assuntos diferentes. Um trata da questão
agrária, outro, da questão urbana. No que diz respeito à questão
urbana, também tem de ser mantida a titularidade em nome das
mulheres.

A Sra. Presidente - Certo, O item 222 será ajuntado ao item 221,
para contemplar o acesso à terra urbana. Item 224.

A Sra. Maria Salete - No Grupo IV ficou decidido que, depois da
palavra "companheiro", fica "com fiscalização constante e severa".

A Sra. Presidente - Alguém é contrário à inclusão da frase "com
fiscalização constante e severa"? Severa e sistemática? Por favor,
encaminhe à Mesa, que está assegurado o acréscimo.

A proposta da Renata com relação ao item 228 é: "Supressão do
item 228, uma vez que o item 229 contempla a discussão de forma
mais efetiva". Serão lidos os itens 228 e 229. Item 228: "Destinação,
pelo poder público, de casas e lotes abandonados do município às
pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente mulheres
responsáveis pela família". Item 229: "Estabelecimento da reforma
urbana com aprovação imediata do Projeto de Lei n° 2.710/92, que
cria o Fundo e Conselho Nacional de Moradia Popular". Alguém é
favorável à supressão do 228? (- Pausa.) Para manter o 229? (-
Pausa.) Está acatada a supressão do 228. Você é contrária? Está
excluindo o primeiro. Você vai defender a manutenção do item 228?

A Sra. Marilda - Sim, até porque não está claro o que esse projeto
de lei contém e se, de fato, contempla o item 228. Sou pela
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manutenção.

A Sra. Presidente - Alguém deseja defender a supressão?
A Sra. Ednéia - A Lei Federal n° 2.710, que foi votada pelo

Congresso no dia 3 e já está no Senado, trata de uma política
nacional de habitação que pretende prioritariamente atender a famílias
de baixa renda. Institui o Sistema Nacional de Habitação e o Conselho
Nacional de Habitação, extensivos aos Estados e aos municípios. E
interessante, então, que se aprove o segundo item, porque o primeiro
já está contemplado na Lei Federal n°2.710.

A Sra. Presidente - Alguém mantém o item 228? Não sendo
mantido, não há necessidade de votação. Está suprimido o item 228,
já que a lei contempla a preocupação nele expressa.

Item 240: "Realização de campanha nos locais de trabalho da
mulher, sobre prevenção de câncer da mama e do colo do útero, de
DST5 e de AIDS". E um desenvolvimento da proposta de assistência à
saúde das trabalhadoras rurais. Alguém é contrário? (- Pausa.)

Item 233: "Adoção do passe livre para estudantes rurais". Com a
palavra, a Sra. Rosa Amélia.

A Sra. Rosa Amélia - Sugiro que se acrescente a expressão
"urbanos e rurais" depois da palavra "estudante".

A Sra. Presidente - A proposta de redação é a seguinte: "Adoção do
passe livre para estudantes urbanos e rurais". Em votação. (- Pausa.)
Com a aprovação desta proposta, está superada aquela que sugere
que se suprima o passe livre.

Item 232: "Regulamentação do Estatuto do Idoso, efetivando-se o
direito das mulheres idosas ao passe livre". Há uma proposta de
supressão. Alguém é a favor? (- Pausa.) O passe livre para os idosos
já é normatizado por lei.

Uma participante - Sou contra.
A Sra. Presidente - Você quer manter o texto?
Uma participante - Não sei se o termo e' "regulamentação", mas

ainda não foi definida a entidade da cidade que passará o passe livre.
Moro em Araçuaí. Ainda não sabemos se será a Secretaria de
Assistência Social que fará a avaliação do idoso. As empresas
também ainda não liberam passe livre. Precisamos de uma lei
nacional para resolver isso.

A Sra. Presidente - Fui informada de que já há alguém fazendo a
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proposta de aperfeiçoamento do item. Você é contrária?

Uma participante - Sou a favor de que o passe livre contemple o que
está disposto no Estatuto, que seria a partir dos 60 anos.

A Sra. Presidente - Isso já está contemplado na proposta. A
companheira vai aperfeiçoar a proposta, a ser apreciada na fase de
redação. E não é apenas a garantia, mas toda a estruturação para
que chegue até lá. A proposta será encaminhada.

Itens 244 e 246. , Com a palavra, a Salete.
A Sra. Salete - E para suprimir, porque já está contemplado no tema

Saúde.
A Sra. Presidente - Item 244: "Orientação pós-parto quanto aos

cuidados necessários com a mulher e o recém-nascido". Item 246:
"Maior orientação quanto ao teste de HIV na gravidez para garantia de
saúde do bebê". A Salete propõe a supressão do texto porque a
questão já está tratada no tema "Saúde". Alguém é contrário à
supressão? (- Pausa.)

Uma participante - Gostaria que fosse anexado ao texto relativo à
saúde.

A Sra. Presidente - O espírito é o de que essa orientação, já
contemplada na parte referente à saúde, a ela seja anexada.
Aprovada a supressão neste momento, com a anexação posterior.

Como já não há propostas relativas a esse item, passaremos para o
Grupo V.

Uma participante - Alguém havia proposto destaque do item 272.
• Sra. Presidente - A senhora pode se dirigir ao microfone.
• Sra. Júlia dos Anjos Pena - E com muita felicidade que me dirijo à

Mesa porque é novidade, para mim, falar em uma Casa dessa
grandeza. Tenho o costume de falar para trabalhadores rurais na
minha base. Defendo a supressão do item 272. Concordo com as
campanhas informativas sobre planejamento familiar, mas sou
radicalmente contra o controle de natalidade nas zonas rurais, até
porque não vivemos na China, mas no Brasil. Isso é coisa de gente
rica, e trabalhador rural não é milionário. Se não tiver nem o direito de
escolher a quantidade de filhos que desejar, como vamos acabar?
Controlaremos até os nascimentos?

A Sra. Rosa Amélia - Sou contrária à supressão porque o controle
não significa estabelecer quantos filhos o trabalhador rural terá. E não
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é só ele que tem muitos filhos. Nas periferias das grandes
cidades, as pessoas também têm muitos filhos. A classe inferior,
geralmente, é a que tem mais filhos. Então, não seria um controle,
mas orientação, informação, enfim, um planejamento mais definido.

A Sra. Presidente - Encaminhamento da Presidência: a expressão
"controle da natalidade" tem de ser retirada do documento. Somos
contrários a qualquer tipo de controle. As duas propostas serão
reunidas e faremos um acréscimo, para que o Estado garanta
orientação e assistência à saúde nas áreas rurais. A sua preocupação
está contemplada. Solicito à assessoria que registre que está retirado
do documento a expressão "controle da natalidade", maléfica, do
tempo da ditadura.

Há a proposta de supressão do item 236 porque já consta no tema
Saúde. (- Lê:) "Garantia de melhor atendimento à saúde da mulher em
todas as instâncias, pela reabertura do Programa Saúde da Família
nas zonas rurais, inclusão de profissionais tais como psicólogos,
dentistas.... Como isso já foi apreciado na área da saúde, já está
contemplado.

Proposta n° 271. Supressão. "Implantação de programas de
saneamento básico na zona rural, com incentivo à coleta seletiva de
lixo." A proposta é para a supressão do item, porque não é pertinente
a esta conferência. Alguém quer manter o item?

A Sra. Marilda Ribeiro - Gostaria de saber por que a proposta não é
relativa a esta conferência.

A Sra. Presidente - Cândida, você quer fazer a apreciação?
A Sra. Cândida - Estamos falando de políticas públicas para

mulheres, e o assunto coleta seletiva de lixo mistura um pouco as
coisas. Devemos rever isso. A proposta é pela supressão.

A Sra. Presidente - Em votação. As companheiras que defendem a
supressão do texto da Proposta n° 271 levantem os crachás. (-
Pausa.) As companheiras que defendem a manutenção do texto
levantem os crachás. (- Pausa.) Houve 81 votos pela manutenção do
texto e 54 votos pela sua supressão. Encerrado o grupo com as
contribuições.

A Sra. Cristina Deslandes - Gostaria que as companheiras
prestassem atenção à Proposta n° 260. "Cumprimento, por parte do
Governo, do benefício da licença-maternidade para as trabalhadoras
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rurais, independentemente de sua aparência física." Só as
bonitinhas têm direito à licença? Desejo a retirada da frase.

A Sra. Presidente - O item não será apreciado nessa formulação.
Modifique-o para que possamos apreciá-lo. Aparência física não é
critério para nada. Por gentileza, faça uma nova redação que retire
essa questão de aparência física.

Grupo V - Educação: Formação para a Cidadania, Cultura, Esporte,
Educação não Sexista. Para agilizarmos os trabalhos, a fim de
começarmos o processo de escolha das delegadas, inscrevam-se
apenas aquelas que querem suprimir ou acrescentar. Lembro que o
documento tem 478 propostas, e estamos na 277. As delegadas e os
delegados que aprovam o relatório do Grupo de Tralho V, salvo
destaques, queiram levantar os crachás. (- Pausa.) Aprovado.

Solicito que as companheiras que têm destaque entre as Propostas
n os 277 a 290 se apresentem.

• Sra. Ariadne - Tenho uma complementação à Proposta n°277.
• Sra. Presidente - Na Proposta n° 277 escreva "complementação" e

entregue à Mesa.
A Sra. Juliana - Supressão na Proposta n°288.
Uma participante - Supressão na Proposta n° 290.
A Sra. Míriam - Na 290, tenho uma proposta com encaminhamento.
Uma participante - Na Proposta n° 290, uma junção de

encaminhamento.
A Sra. Presidente - Mais alguma proposta de supressão ou

acréscimo, até a Proposta n° 290? Junção tem de ser na Mesa. Algum
destaque a mais até o item 290? (- Pausa.) Nenhum destaque. Todas
as propostas de junção devem ser encaminhadas por escrito à Mesa
para agilizar.

Aberto o tema Educação, há destaques entre os itens 291 a 300?
• Sra. Regina - Supressão na Proposta n°295.
• Sra. Juliana - Destaque na Proposta n° 293.
• Sra. Edna - Destaque na Proposta n° 283.
• Sra. Presidente - Foram destacadas as Propostas n os 283, 293 e

295. Há destaque entre as Propostas nos 301 a 310?
A Sra. Fabiana - Acréscimo na Proposta n°310.
A Sra. Edna - Acréscimo na Proposta n° 306.
A Sra. Presidente - Foram destacadas as Propostas n os 306 e 310.
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Há destaques nas Propostas n

o
s 311 a 320?

• Sra. Minam - Destaque na Proposta n°312.
• Sra. Presidente - Foi destacada a Proposta n° 312. Há destaques

nas Propostas n os 321 a 330? (- Pausa.) Nenhum destaque. Há
destaques nas Propostas n

o
s 331 a 342?

Uma participante - Na Proposta n° 334, tenho uma junção para
encaminhar à Mesa.

A Sra. Fabiana - Destaque na Proposta n° 342.
A Sra. Presidente - Foram destacadas as Propostas n os 334 e 342.

Passamos à apreciação dos destaques. Neste momento, passaremos
à votação do documento, ressalvados todos os destaques. As
delegadas e os delegados que aprovam esse documento, ressalvados
os destaques, queiram levantar seus crachás. (- Pausa.) Podem
abaixar. As delegadas e delegados que são contrários ao relatório do
Grupo V aqui apresentado, ressalvados os destaques, queiram
levantar os crachás. (- Pausa.)

Uma participante - Destaque na Proposta n° 333.
A Sra. Presidente - Os destaques serão apreciados. As delegadas e

os delegados que se abstêm levantem os crachás. Uma abstenção.
Aprovado o texto do Grupo V, ressalvados os destaques, que agora
serão apreciados.

Solicitamos à assessoria que nos encaminhe os textos. (- Pausa.)
No item 277, da Ariadne, a proposta é de complementação.

Os itens 244 e 246, sobre a saúde da mulher, já foram apreciados
no Grupo V e contemplados.

No item 260, há uma proposta de nova redação: "Cumprimento, por
parte do Governo, do benefício da licença-maternidade para as
trabalhadoras rurais.".

A Sra. Míriam - Pedimos a supressão da expressão
"independentemente de sua aparência", porque isso é uma
discriminação. Todas as mulheres têm direito à licença-maternidade.

A Sra. Presidente - Sim, e acabei de ler a nova redação, em que se
suprimiu essa expressão, uma maluquice que nosso descuido deixou
passar. Aprovada a nova redação.

No item 277, há três propostas. O texto original é o seguinte:
"Garantia e ampliação do atendimento escolar, em horário integral,
para crianças e jovens de 6 a 14 anos, com currículo atraente e
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diversificado, centrado na promoção humana.".

A outra proposta é que se inclua a criação de universidades federais
na região do vale do Jequitinhonha. Como esse item não faz
referência ao assunto, isso poderia ser incluído num novo item.
Alguém é contrário? (- Pausa.) Acatada a proposta de Maria das
Dores, de criação de universidades federais na região do vale do
Jequitinhonha.

A outra proposta é que se acrescente o seguinte texto: "Inclusão,
nas escolas públicas, de atividades extracurriculares, como culinária,
corte e costura, construção civil, mecânica de autos, etc., para ambos
os sexos, sendo contratados como professores dessas atividades os
pais de alunos e os demais membros da comunidade que sejam
qualificados e que se encontrem desempregados". Essa proposta da
Ariadne configura um acréscimo a esse atendimento escolar.
Sugerimos que se mantenha o item 277 como está e que se redija
novo item que contemple esses acréscimos. Alguém é contrário? (-
Pausa.) Aprovado.

No item 288, a proposta da Juliana é que o texto seja: "Inclusão no
currículo escolar de disciplinas referentes à diversidade e à cultura
nacional". Há alguém contrário? (- Pausa.) Acatada a proposta.

Item 290, Míriam.
A Sra. Míriam - Gostaria de sugerir a supressão da expressão

"gravidez indesejada e aborto".
A Sra. Presidente - Após a leitura de todas as propostas relativas ao

item 290, uma participante defenderá a supressão, e outra, a
manutenção.

A proposta n° 1 é a seguinte: "Suprimir o item 290, que já foi
contemplado no item 224".

A proposta n° 2 diz: "Supressão da palavra 'aborto'. O restante do
texto já foi apreciado no item 44".

Proposta de junção: "Incentivo à organização de grupos de jovens e
adolescentes, sob coordenação de educadores, ONGs, universidades
e do PSF, com a proposta de discussão e elaboração de ações sobre
a temática dos direitos sexuais reprodutivos, gênero, raça,
sexualidade humana e drogas".

Junção dos itens 84 e 66: "Ampliação da educação e orientação nas
escolas públicas, em parceria com as Secretarias de Saúde, e todas
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as propostas que dizem respeito ao programa de juventude".

Junção dos itens 333 e 190.
Uma participante - Sra. Presidente, quero discutir, porque sou contra

a supressão.
A Sra. Presidente - As propostas serão votadas por ordem de

chegada. Como já informei, uma participante defenderá a supressão,
e outra, a manutenção.

A companheira que deseja suprimir a palavra "aborto" tem 30
segundos para justificar sua proposta.

A Sra. Míriam - Essa expressão já foi discutida no item 44 e excluída
do 43. Se esse tema já está sendo discutido com adultos, por que o
discutiremos com crianças?

A Sra. Presidente - Com a palavra, a Neuza, que defende a
manutenção da palavra "aborto".

A Sra. Neuza Meio - Entendo que vocês sejam contra o aborto, mas
ser contra a sua discussão é ignorar a grande quantidade de abortos
clandestinos feitos por adolescentes. A maior incidência de
mortalidade materna é na adolescência, devido a abortos
clandestinos. Não permitir que a discussão seja feita nas escolas é
tirar a possibilidade de conscientização.

Uma participante - Sra. Presidente, poderia ouvir-me um pouquinho?
A Sra. Presidente - Conforme havíamos definido, a autora defenderá

sua proposta, e outra discordará. Essa matéria já foi apreciada várias
vezes. Quando voltar à discussão, você poderá fazer sua inscrição
para manifestar-se.

Em votação, a supressão, no item 290, da palavra "aborto". Vou
reler o item como está: "Ampliação da educação e orientação nas
escolas públicas sobre temas relativos a sexualidade, sexo seguro
(prevenção de DST e AIDS e métodos contraceptivos), orientação
sexual, direitos específicos, gravidez indesejada e aborto".

Está em votação a supressão da palavra "aborto" nesse item. Quem
for favorável à sua supressão levante o crachá. (- Pausa.)

As companheiras que defendem a manutenção da palavra "aborto"
nesse item levantem os crachás. (- Pausa.) Abstenções? (- Pausa.)
Aprovada a manutenção da palavra "aborto" no item 290.

Próxima proposta, item 293, de Juliana. E um acréscimo:
"Implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino
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fundamental e médio, •com a preocupação de formar o cidadão
com valores éticos e humanistas, trabalhando a conscientização
política". Alguém é contrário a essa proposta?

A Sra. Juliana - Gostaria de acrescentar que isso ocorresse não só
nas escolas, mas também nas associações comunitárias, que fazem
trabalhos maravilhosos dentro da comunidade.

A Sra. Presidente - Essa proposta será votada no curso "Poder e
Participação Política", que já tem essa proposta e que você pode
complementar. No item Educação, essa proposta pelas manifestações
está acatada como desenvolvimento. A sua será acrescentada.

Item 306?
A Sra. Edna - Queria que, no item 306, fosse acrescentada a palavra

"mídia", ficando: "Veiculação de cartilhas e na mídia, com temas
educativos sobre educação social, educação não sexista, respeito,
combate à violência de gênero e à discriminação racial e a
participação da mulher na política, principalmente no Executivo e no
Legislativo".

A Sra. Presidente - O que está escrito no 306 é o seguinte:
"Veiculação de cartilhas com temas educativos sobre educação social,
educação não sexista, respeito, combate à violência de gênero e à
discriminação social". A companheira quer que se acrescente o apelo
à mídia, porque aqui só cabe apelo à mídia. Não podemos normatizar
sobre essa questão. Você faça o trecho por escrito e mande.

Uma participante - Pedi destaque para a supressão da 295 e ainda
não me foi concedido.

A Sra. Presidente - Vai ser apreciado.
A proposta n° 306 inclui veiculação de cartilha e mídia. Alguém é

contrário? (- Pausa.) Está acatada a inclusão da palavra "mídia".
O item 295, que foi pulado.
A Sra. Regina - Queria apenas, quando se fala na Secretaria de

Estado, tirar a palavra Estado e colocar "desenvolvido pela Secretaria
da Educação", porque aí envolve município e Estado.

A Sra. Presidente - Alguém é contrário a esse aperfeiçoamento?
Acatamos a proposta da Regina.
Item 312 - Fabiana.
A Sra. Fabiana - A proposta é de acréscimo: "Implantação de

universidades públicas, ampliação de vagas nas universidades já

rs
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existentes, priorizando o curso noturno".

A Sra. Presidente - Alguém é contrário a essa proposta? (- Pausa.)
Aprovada.

Proposta n°312 - Míriam. Proposta de supressão.
Estamos em votação. Está chegando aqui solicitação de

esclarecimentos. Não temos condição para tal. Estamos apreciando
as propostas e encaminhando as novas.

A Sra. Maria Angélica - Estou defendendo, em nome da Míriam.
Gostaria que fosse retirada a expressão "direito" e fosse deixada
apenas a palavra "aborto", para que não houvesse dúvidas, para que
não fosse entendido que as pessoas são a favor do aborto.

A Sra. Presidente - Em apreciação a proposta da Maria Angélica:
supressão da palavra "direito" no item 312.

A Sra. Neusa - Estamos aqui falando de faculdades de direito e de
medicina. O aborto, no Brasil, é legal em dois casos: violência contra a
mulher e risco de morte da mãe. Isso é um direito, já está garantido na
Constituição, já está regulamentado pelo Ministério da Saúde. E
direito. Não temos o que discutir.

A Sra. Presidente - As pessoas que concordam com a retirada da
palavra "direito" queiram levantar seus crachás. (- Pausa.) Podem
abaixá-los. As que defendem que a palavra "direito" seja mantida
levantem seus crachás. (- Pausa.) Mantida a palavra "direito'.

Proposta n° 135 - A pessoa não se identificou.
Proposta n° n° 133 - Quem a destacou?
A Sra. Rosimeire - Quero suprimir esse item, porque estamos

discutindo igualdade de direitos das mulheres, e não, medidas
compensatórias para as mulheres negras.

A Sra. Presidente - Item 33: "Implantação de medidas
compensatórias para a permanência e mobilidade das mulheres
negras no sistema educacional, por meio de programas específicos,
nos quais sejam observadas a disponibilidade, a flexibilidade de
horários e a carga horária mais apropriada a suas necessidades e
realidades".

A companheira Rosimeire propõe a supressão desse item. Alguém o
mantém?

A proposta da companheira é suprimir todo o texto ou só a palavra
"negra"?

rÀ
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• Sra. Rosimeire - Suprimir o texto.
• Sra. Presidente - Quem defenderá a manutenção do texto? (-

Pausa.)
A Sra. Sheila - Vocês, mulheres, conhecem muito bem essa

polêmica de cotas para negros. Estamos aqui buscando medidas
compensatórias para as mulheres, então a discriminação é com os
homens. Nós, mulheres negras, buscamos essa compensação não
para causar desigualdades, mas para buscar a igualdade por meio de
uma diferenciação.

Logo, isso não é racismo pelo avesso, e, sim, uma medida
compensatória por séculos e séculos de racismo. Não estamos contra
vocês.

A Sra. Presidente - Embora saibamos que algumas formulações já
foram apreciadas em outros momentos e muitas vezes contempladas
em outros itens, o processo democrático é mais ágil, uma vez que visa
apreciar o que está sendo discutido em Plenário.

Assim, está em votação a supressão, proposta pela Rosimeire, do
seguinte texto do item 333: "Implantação de medidas compensatórias
para permanência e mobilidade das mulheres negras no sistema
educacional, por meio de programas específicos, nos quais sejam
observadas disponibilidade, flexibilidade de horários e carga horária
mais apropriada a suas realidades e necessidades". Em votação, Os
companheiros que defendem a supressão deste texto levantem os
crachás. (- Pausa.) Os companheiros que defendem a manutenção do
texto levantem os crachás. (- Pausa.)

Há uma segunda proposta, feita pela Regina, para que se suprima a
palavra "negra" desse texto. Vamos respeitar a sua proposta. Então,
aqueles que defendem a proposta da Regina de se cortar apenas a
palavra "negra" levantem os crachás. (- Pausa.) Aqueles que são
contrários à retirada da palavra "negra" levantem os crachás. (-
Pausa.)

Companheiros, existem certas dificuldades na compreensão do
debate, mas isso será aperfeiçoado. No entanto, não podemos
aprofundar todas as questões neste Plenário. Sem dúvida, a questão
etnorracial é nova no movimento de mulheres.

Assim, repetiremos a segunda votação, já que a Regina insistiu
nisso. Regina, você deseja retirar esse encaminhamento, mantendo o
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texto tal qual foi aprovado? (- Pausa.) Logo, de acordo com a
expressão do Plenário, a primeira aprovação prejudica a segunda.

Proposta n° 335.
O Sr. Fábio - Na Proposta n° 335: "Adoção de políticas educacionais

que valorizem o magistério, profissão desempenhada prioritariamente
pelas mulheres, como instrumento de ampliação de políticas públicas
de valorização dos papéis femininos". Sugiro trocar "prioritariamente"
por "majoritariamente".

A Sra. Presidente - Alguém é contrário? (- Pausa.) Aprovada a
proposta do Fábio.

A Proposta n° 334 é um acréscimo ou inclusão: "Garantia de licença
remunerada em caso de afastamento para conclusão de mestrado,
quando requerido às Secretarias Municipais e Estadual de Educação".
Alguém é contrário a esta proposta? (- Pausa.) Acatada.

Proposta n° 342, última a ser apreciada neste grupo. Com a palavra,
Fabiana.

A Sra. Fabiana - Minha proposta é de supressão da palavra
"recomendação".

A Sra. Presidente - Alguém é contrário a esse aperfeiçoamento? (-
Pausa.) Aprovada a retificação do item 342, que será apreciado no
Grupo VII - Mulher e Poder: Participação Social e Política. Finalizado o
Grupo V.

Política de creche. A assessoria entrega para ser incluída.
Lembramos que as propostas serão apreciadas com base no núcleo.
As novas propostas criadas no Plenário têm de vir assinadas por 25%
das delegadas, o que dá 70 assinaturas.

As propostas do Grupo V chegaram. São duas propostas que serão
apreciadas ao final de todos os temas. Lembramos que em todas as
propostas é preciso constar o número de delegadas que as
referendam, porque todas as propostas precisam de, no mínimo, 70
assinaturas. Há quatro propostas sem assinatura. A proposta nova de
creche noturna não pode ser apreciada, porque está sem assinatura.

Proposta nova de geração de emprego. Está contemplada proposta
nova de criação, no nível municipal, de creches, a qual também
precisa das assinaturas. Pedimos às pessoas que entregaram
propostas sem assinatura que se dirijam à coordenadoria. Depois,
apreciaremos as propostas novas que têm apoio.

rÀ
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Estamos agilizando o andamento dos trabalhos, porque são

13h34min, e teremos que sair deste local, impreterivelmente, às
14h14min. Não sei como faremos; pedimos a colaboração de todos.

Grupo VI. As pessoas podem entregar as propostas novas, para que
não haja dispersão. Temos de agilizar o processo. O Grupo VI é o
penúltimo grupo.

Pedimos às pessoas que necessitam de esclarecimentos que os
solicitem aos membros da Mesa. Estamos no penúltimo grupo:
Trabalho das Mulheres - Geração de Emprego e Renda, Formação
para o Mercado, Trabalho Doméstico. As delegadas e os delegados
que aprovam o relatório do Grupo de Tralho VI, salvo destaques,
queiram levantar os crachás. (- Pausa.) Aprovado.

Quem deseja apresentar destaque para os itens 343 a 350? (-
Pausa.) Com a palavra, Edméia.

• Sra. Edméia - Item 350.
• Sra. Presidente - E supressão? Não pode ser aperfeiçoamento ou

junção, pois, se for, deverá ser enviado por escrito.
• Sra. Edméia - Seria mudança de redação.
• Sra. Presidente - Remeta à redação, para ser apreciada. Algum

destaque para os itens 343 a 350?
A Sra. Elida - Um esclarecimento: como proceder no caso de uma

proposta feita ao grupo, aprovada pela plenária, encaminhada à Mesa
por escrito e não inserida?

A Sra. Presidente - Envie-a à Mesa, pois deve ter ocorrido uma falha
da redação.

A Sra. Shirley - Item 346. Modificar por escrito.
A Sra. Presidente - Só será apreciada aqui a supressão. Do item

351 ao 360. (- Pausa.) Nenhuma supressão. Do item n° 361 ao 370.
Mudança de redação não será apreciada em Plenário.

• Sra. Elida - Item 368. Supressão parcial.
• Sra. Presidente - Entregue-a imediatamente por escrito.
O item 369, destacado por Graça, será apreciado. Do item 371 ao

380, alguma supressão? Do 381 ao 390?
A Sra. Regina - Estou entregando pedido de modificação dos itens

386e388.
A Sra. Presidente - Até o item 400, alguma supressão? Do item 401

ao 410?
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A Sra. Elida - Item 401. Supressão parcial.
A Sra. Presidente - Faça-a por escrito a fim de ser apreciada. Do

item 411 ao 420? Do item 420 ao 433? Não havendo manifestação,
retomaremos as propostas de supressão. As propostas de supressão
parcial devem ser entregues à Mesa para serem lidas e revisadas.

Elida Valadares alega que não foi incluída no relatório "a
desburocratização para o acesso às linhas de crédito já existentes,
dando-se assessoria especial a empresas dirigidas por mulheres, no
intuito de ganhar espaço e atrair mulheres empreendedoras". Está
acatada, não tendo sido incluída por equívoco. A supressão deve ser
encaminhada por escrito.

Item 369. O texto original é o seguinte: "Regularização do
profissional do sexo". Segundo a Graça, lutar pelos direitos de
políticas para as mulheres é lutar por valores em que a família é a
base. No entanto, várias propostas ressaltaram essa questão, e aqui
vemos uma contradição: será que queremos nossos filhos, nossos
netos vivendo de salário de prostituição? A Graça propõe a
supressão. Alguém deseja manter o texto original do item 369? (-
Pausa.)

A Sra. Ivone - Se for regularizada a situação da profissional do sexo
- o que acho pertinente -, a aposentadoria já estará inserida.

A Sra. Presidente - Em votação, a proposta, que nos chegou, por
escrito, para suprimir a referência às profissionais do sexo nos itens
369 e 370. As companheiras que defendem a supressão dos itens
levantem os crachás. (- Pausa.) As companheiras que defendem a
manutenção levantem os crachás. (- Pausa.)

Segunda votação. As companheiras que defendem a manutenção
da referência às profissionais do sexo no documento levantem os
crachás. (- Pausa.) Houve 95 votos pela manutenção e 41 votos pela
supressão. Companheira Regina ou Shirley, 386 e 388. E um
acréscimo que já está acatado com o apoio às regionais pelo poder
público. E um acréscimo em desenvolvimento.

Item 400, supressão.
A Sra. Marília Raidan - Aqui diz o seguinte: "Respeito ao direito da

mulher grávida, quando em exercício de contrato administrativo,
garantindo-se que assuma novos contratos durante a licença-
maternidade, tendo em vista sua aptidão e o fato de estar usufruindo
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de um direito". A partir do momento em que está de licença, tem
um vínculo empregatício. Se isso ocorrer, dá inquérito administrativo,
e ela será mandada embora. Peço a supressão, porque, se está de
licença-maternidade, não pode ter outro vínculo nesse período.

A Sra. Presidente - Alguém quer manter o texto? (- Pausa.) Não. A
senhora foi suficientemente esclarecedora. Suprimido o item 400. Por
gentileza, é acerca do mesmo encaminhamento?

A Sra. Helena Carvalho - Sim. Não sou a autora, mas estava no
grupo que o defendeu. A pessoa esclareceu que há situações em que
o contrato da mulher vence durante sua licença, mas esse contrato
será refeito. Ela não pode continuar no mesmo contrato em que está,
devido à licença-maternidade.

A Sra. Presidente - A autora desse texto, que tem essa
preocupação, pode fazer uma ponderação com a companheira, que
fez uma argumentação suficiente para o aperfeiçoamento. Está
suprimido o texto, a não ser que haja adequação, junto à autora, em
relação à ponderação da companheira.

Item 391. Quem faz o destaque não se apresentou. Item 401,
supressão parcial, Elida. Encaminhe à Mesa.

A Sra. Elida Lana - Posso fazer uma ponderação, que é uma coisa
simples. Item 401: "sem juros e sem correção". Em financiamento do
PROGER e do BNDES, há a consciência, por parte de alguns, de que
os juros são de 1% ao mês, gerando 12% ao ano, com carência de
um ano para começar a pagar. Não queremos estabelecer uma
relação paternalista para com a mulher, ferindo o princípio da
isonomia. Se os homens pagam esses juros do Governo Federal, que
são pequenos, por que nós, mulheres, não podemos? Nós temos
garra. Nós somos fortes.

A Sra. Presidente - Está explicado. Mande por escrito. E uma
matéria importante, mas não poderá ser apreciada dessa forma. Item
404, da Maria Angélica: "Fiscalizar o cumprimento do direito de
equiparação salarial já reconhecido pela legislação". Você está
acrescentando?

A Sra. Maria Angélica - Quero mudar completamente o item 404,
porque a equiparação seria isso aqui e já é reconhecida por lei. A
igualdade entre homem e mulher também já é reconhecida por lei. Se,
ao invés do que está proposto, pudermos colocar que devemos
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fiscalizar e orientar quanto à existência do direito, será bom.
A Sra. Presidente - A Mesa propõe a redação mais adequada

apresentada pela companheira, ao invés de suprimir a referência.
Alguém é contrário? (- Pausa.) Está aprovada a nova redação para o
item 404.

Há proposta de supressão? (- Pausa.) Nova redação só será
apreciada mediante a apresentação de adesão. Esclarecemos que
fizemos uma dinâmica para que as propostas fossem discutidas à
exaustão nos grupos. Receber novas propostas em Plenário requer
mais dias de trabalho.

Com a palavra, a Edméia, para ler sua sugestão de supressão
parcial.

A Sra. Edméia - (- Lê:) "Item 355: Implementação de políticas
públicas que visem à ampliação do acesso da mulher ao mercado de
trabalho; organização de parcerias com empresas para que possam
absorver trabalhadoras, com a inclusão das mulheres deficientes". A
palavra "deficientes" já foi cortada do vocabulário do movimento há
muito tempo. As mulheres não são deficientes, mas eficientes. Sugiro
mudar o termo para "portadoras de necessidades especiais".

A Sra. Presidente - Sua proposta de modificação será acatada. O
termo "deficientes" será mudado para "portadoras de necessidades
especiais".

A Sra. Edméia - Nesse item há outra polêmica. Como se trata de
implantação de políticas públicas, é interessante considerar que tais
políticas têm um público-alvo: as mulheres negras, que estão no
patamar da pirâmide e que, sabemos, precisam de condições para
serem incluídas no mercado de trabalho.

A Sra. Presidente - Apresente a proposta de complementação, que
não é contraditória. Mais alguém tem o que dizer a respeito desse
item? (- Pausa.)

Foram apreciados e votados em bloco, com o item 6 sem ressalva.
Depois, as ressalvas foram votadas uma por uma. A última é a
seguinte: "Suprimam-se os itens 425 e 426".

Item 425: "Oportunidade de trabalho e respeito para com as
mulheres gestantes em período de amamentação".

Item 426: "Auxílio-manutenção para a mulher até o seu ingresso no
mercado de trabalho".

rs
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A companheira propõe a supressão desses dois itens. Alguém

quer manter esses dois itens? (- Pausa.) Ficam suprimidos do texto os
itens 425 e 426.

Item 421: "Municipalização das microunidades de produção, para
serem reativadas, dando sustentação à geração de emprego e renda
para as mulheres"; item 422: "Criação de projetos específicos de
amparo à mulher desempregada"; item 409: "Efetivação da
municipalização das microunidades de produção, para serem
reativadas, dando sustentação à geração de emprego e renda para as
mulheres". A companheira sugere que seja feita a junção, para melhor
entendimento. Alguém é contrário? (- Pausa.) Não.

Encaminhamentos. Partiremos para o último ponto do relatório da
plenária final. Proponho alterações de moções para privilegiar o
problema do almoço e das votações.

As 13h59min, encerraremos esta reunião, pois é regimental.
Recomeçaremos os trabalhos na interrupção da reunião ordinária, que
será a seguir. Concluiremos a votação do Grupo VII - Mulher e Poder.
Não se retirem. O almoço será após a votação do tema. Esta
Presidência manifesta às autoridades e demais convidados os
agradecimentos pela honrosa presença.

Encerramento
A Sra. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a

Presidência a encerra, 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 DO EVENTO REALIZADO NA 43 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM

8/6/2004
Presidência da Deputada Jô Moraes

Sumário: - Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Apreciação do relatório - Eleição de delegadas -
Relatório Final.

Composição da Mesa
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Convido a tomarem

assento à mesa as Exmas. Sras. Neusa Meio, Jovita Levy, Vânia
Valadão, Antônia, Maria lzabel Ramos de Siqueira, Luziana Lanna e



1409
Leny Campos, respectivamente Coordenadoras dos Grupos de
Trabalho 1 a VII; a Sra. Maria Adelina Braz, do Instituto da Cultura de
Juiz de Fora; a Deputada Maria José Haueisen; e o Sr. Felipe WilIer
Abreu Júnior, da SEDESE.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
A Sra. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização da

1 Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.
Apreciação do Relatório

A Sra. Presidente - Vamos retomar a resolução de um problema
constante na proposta da Luziana. Temos problemas regimentais,
pois a não-apreciação em Plenário contraria o nosso Regimento. Por
isso pedimos que se respeite o Regimento, podendo-se, ao mesmo
tempo, acatar a preocupação de vocês. Para tanto, é necessário
passar à votação apenas dos destaques imprescindíveis, para, em
seguida, à suspensão e ao encaminhamento. O desejo da Luziana é o
nosso também. As delegadas e os delegados que aprovam o relatório
do Grupo de Tralho VII, salvo destaques, queiram levantar os crachás.
(- Pausa.) Aprovado. Em discussão, o Grupo Vil. Apenas para
supressão, os destaques do itens 434 ao 478.

A Sra. Maria Isabel Ramos de Siqueira - Tenho destaque em todo o
item. Trata-se de propoàta nova. Já estou com 139 assinaturas.

A Sra. Presidente - Apresente-a à Mesa. Bebela tem proposta nova,
com adesão. Não será agora.

Alguém mais?
A Sra. Pureza - Encaminhamento. O item 460 foi suprimido pelo

Grupo VII. Não está em votação.
A Sra. Presidente - Certo. Já estávamos com o esclarecimento, mas

teríamos, primeiro, de dar o direito às delegadas de se pronunciarem.
Algum destaque de supressão, além do da Bebela?

- Intervenção fora do microfone.
A Sra. Presidente - Proposta nova só poderá vir com a adesão de

25%. Por enquanto, só foi entregue a proposta da Bebela. Mais
alguma proposta de supressão?

- Intervenção fora do microfone.
A Sra. Presidente - E proposta de supressão? Diga o número. Item

478?
- Intervenção fora do microfone.

rÀ
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A Sra. Presidente - A companheira registra que o item 478 não

foi apreciado pelo grupo. Queremos encaminhá-lo à secretaria, para
verificação. Se não foi apreciado pelo grupo, esse item será
suprimido. A secretaria responde imediatamente. Passaremos ao
único destaque apresentado até agora. A única proposta nova foi
apresentada pela Bebela, com as assinaturas correspondentes. Com
a palavra, a Bebela, para apresentar proposta nova e entregar à Mesa

• as assinaturas correspondentes. E a única questão do Grupo VII.
A Sra. Maria Isabel Ramos de Siqueira - Sou do Movimento Popular

da Mulher. No dia 3 de fevereiro, tomei posse, no Palácio, como
Diretora do Conselho Estadual da Mulher. No dia 4, fui demitida pela
atual Presidente. O cargo foi colocado pelo Governador no dia
anterior.

A minha proposta é no sentido de que os espaços institucionais para
a mulher não sejam tão vulneráveis. Não podemos permitir Conselho
Estadual da Mulher com 20 componentes, sendo 8 da sociedade civil,
e todos indicados pelo grupo do Governo. Temos de manter um
conselho indicado também pela sociedade civil e pelos movimentos de
mulheres. Minha proposta visa garantir a paridade entre sociedade
civil e Governo, com representação dos movimentos feministas.

A Sra. Presidente - Certo. Passamos à leitura da proposta que será
acrescentada. Proposta nova com as assinaturas correspondentes.
"Paridade na composição dos conselhos de mulheres, municipais,
estaduais e nacional, entre a sociedade civil e o Governo".

Alguém é contrário a essa redação? Não havendo ninguém
contrário, em votação a proposta. As companheiras que são
favoráveis a essa proposta de qualidade levantem os crachás. Podem
baixar. As que são contrárias levantem os crachás. Podem baixar. As
que se abstêm levantem os crachás. Nenhuma abstenção. Aprovada
a proposta de democratização dos conselhos de mulheres com
paridade na composição.

Agora uma nova proposta para o item 119, que teve 25% de adesão.
Atentem, porque há informações contraditórias de que teria sido
rejeitada. Vou lê-ia com a assinatura correspondente: "Aprovação da
adoção de crianças por casais independentemente da orientação
sexual e apoio à fertilização artificial, garantindo o direito à
maternidade". A delegada que for contrária pode se dirigir ao
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microfone.
A Sra. Terezinha - Além de ser contrária, gostaria de esclarecer que

houve má-fé na questão do encaminhamento à Mesa, porque já
havíamos votado no item 119 a supressão da aprovação da adoção
de criança por casais homossexuais e do apoio à fertilização artificial.
A companheira, tumultuando a nossa votação, escreveu com outras
palavras o mesmo que havíamos suprimido.

A Sra. Presidente - "O.k."
A Sra. Ana - Houve má-fé. A proposta foi reescrita, e foram colhidos

25% de assinaturas da plenária.
A Sra. Presidente - Ana, a Mesa defende todas as delegadas.

Ninguém pode ser julgado ou estar equivocado. Todas merecem
respeito. Por isso, disse "o.k.". Vamos apreciar, porque foi trazida
proposta nova com texto regimental. As pessoas votaram lá, e aqui
temos nova redação. Tenho de respeitar o Regimento na votação. Em
apreciação, a nova proposta, que tem a seguinte redação: "Aprovação
da adoção de crianças por casais independentemente da orientação
sexual e apoio à fertilização artificial, garantindo o direito à
maternidade". Em votação. Com a palavra, Neusinha Santos.

A Vereadora Neusinha Santos - Houve encaminhamento contrário,
peço para fazer favorável. Sou Líder do Prefeito em Belo Horizonte.
As companheiras pediram que defendesse essa proposta. Quero
deixar claro que fui escolhida para defender essa proposta pelo fato
de ter opção clara e pública de ser heterossexual. Aqui não é lugar
para disputa ou discussão moral. E para se fazer discussão ética.
Temos de ter tolerância. Nós, mulheres, temos de ter tolerância entre
nós. Portanto, as pessoas têm o livre direito de fazer suas escolhas e
uniões. Não podemos estar aqui sob o crivo religioso; é necessário
respeitar o direito individual de orientação sexual, respeitar os casais
que desejam adotar crianças que estão sem pai, sem mãe, sem lar,
sem guarda e das quais o Governo não cuida. Solicito às
companheiras de todos os credos e religiões que sejam tolerantes e
votem favoravelmente à inclusão no texto.

A Sra. Presidente - Em votação. As companheiras que apóiam a
inclusão dessa nova proposta levantem seus crachás. Podem abaixar.
As contrárias à inclusão levantem os crachás. Aprovada, por larga
maioria, a manutenção do texto.

rs
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Mais uma proposta que veio, nova, rápida e simples, com as

devidas assinaturas. Acrescente-se: "Desburocratização do processo
de adoção de crianças". Há alguém contrário a essa proposta? Não
havendo ninguém contrário, está aprovada para ser incluída.

Terceira proposta, acrescida das assinaturas correspondentes,
incluindo reforma urbana, garantindo direito à cidade, à terra
urbanizada, implementando, no Estado, os instrumentos garantidos na
Lei Federal n° 10.257, de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183
da Constituição Federal, que trata da política urbana, buscando inibir a
especulação imobiliária. Há alguém contrário? Diz respeito a incluir no
relatório preocupação com a terra urbana, porque há legislação no
Estado que não foi implementada. Não havendo ninguém contrário,
aprovada e incluída a proposta.

Encerramos os debates sobre poder e participação política, com
grande vitória. Faremos interrupção para o almoço, que será
melhorado hoje, com toda certeza. Teremos frango e purê de batatas,
que já está frio. Depois do almoço, voltaremos imediatamente para o
Plenário. A proposta pode ser apreciada pela plenária; faremos essa
discussão. O almoço já está esperando desde as 12 horas.

Uma participante - Sugiro que coloque a questão em votação.
A Sra. Presidente - Vamos encaminhar. Se ficarem mais tranqüilas,

a Mesa passará tudo pela deliberação da plenária. Não é necessário
termos pressa, tudo será respeitado. Está sendo solicitado que a ida
para o almoço seja suspensa e que passemos, imediatamente, à
votação para delegadas a Brasília, por macrorregião. Em votação, a
proposta apresentada por várias pessoas deste Plenário: as
delegadas não almoçarão e passarão imediatamente ao processo de
votação, em suas respectivas macrorregiôes. As pessoas que são
favoráveis a esse encaminhamento levantem os crachás. Podem
abaixar os crachás. As pessoas que são contrárias e querem almoçar
agora levantem os crachás. Está mantida a plenária em andamento.

Agora passaremos a orientá-las sobre os procedimentos. Inúmeras
companheiras gostariam de obter esclarecimentos sobre uma série de
procedimentos. Estamos destacando uma coordenadora e um local
para cada macrorregião. No local determinado e mediante o regimento
e as informações, as pessoas serão esclarecidas com maior
tranqüilidade. Por isso nossa proposta imediata é que a Mesa não

WrAS
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faça longos esclarecimentos, conforme solicitado, com justa
razão, mas que preste os esclarecimentos nos grupos.

Toda eleição será por macrorregião. Por isso apresentarei a
distribuição dos lugares. As companheiras do Alto Paranaíba ficarão
concentradas na ante-sala do Plenário e elegerão três delegadas. No
local será informado o número de pessoas presentes. As da região
metropolitana permanecerão neste Plenário, porque temos de
encaminhar várias questões. Trata-se da maior região, com 168
inscritas, e terá direito a 17 vagas. As da região central deverão dirigir-
se ao Hall das Bandeiras. Terão direito a oito delegadas. Não haverá
eleição na região Centro-Oeste, porque o número de inscritas
corresponde ao número de delegadas, três, que estão
automaticamente asseguradas. As companheiras da região do
Jequitinhonha também deverão dirigir-se à ante-sala do Plenário. De
um lado, ficará o grupo do Alto Paranaíba; do outro, o da região do
Jequitinhonha, que terá direito a quatro delegadas. As pessoas da
região da Mata devem dirigir-se ao Plenarinho 2, com direito a oito
delegadas; da região Noroeste, à Capela; da região Norte, à Sala de
Imprensa do Plenário; da região Rio Doce, à galeria da segurança.

Uma participante - As pessoas da região central metropolitana estão
em dúvida se é lá fora, aqui dentro ou se é Grande BH.

A Sra. Presidente - A região metropolitana é aqui, Central 1.
Uma participante - Qual o número de vagas para delegadas na

região Norte?
A Sra. Presidente - Para os do crachá com o n° 2 é aqui, região

metropolitana, e para os com n° 3, Hall das Bandeiras. A Noroeste tem
direito a uma delegada, e a Norte, a seis. As da região do Rio Doce
devem dirigir-se à galeria da segurança, com direito a seis delegadas;
as da região Sul, à galeria da imprensa, com direito a nove delegadas;
as do Triângulo, à galeria superior, com direito a cinco delegadas.

A região Mata se reunirá no Plenarinho 2, com direito a oito
delegadas. Quem está com o crachá 2 deve permanecer no Plenário;
quem está com o crachá 1 deve dirigir-se à ante-sala do Plenário;
quem está com o crachá 3, ao Hall das Bandeiras. Não haverá eleição
para quem está com o crachá 4. Quem está com o crachá 5 deve
dirigir-se à ante-sala do Plenário. As pessoas da região Norte devem
dirigir-se à sala de imprensa do Plenário; as do Rio Doce, à galeria da

rÀ
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segurança; as do Sul, à galeria da imprensa; e as do Triângulo, à
galeria superior.

A região metropolitana é a mais difícil. Várias regiões já resolveram
seus problemas. Queríamos uma confraternização final, mas está
muito difícil. As regiões do Rio Doce, do Noroeste e do Triângulo já
tiraram suas delegadas.

Agradecemos às companheiras do interior, que deram contribuição
decisiva nesse processo de construção. Sabemos o salto que esta
conferência significa. Noventa municípios enviaram-nos seus
relatórios. Isso não é uma coisa simples. E 160 municípios realizaram
suas plenárias com enorme dificuldade, sem qualquer tipo de apoio
material. Por isso é importante que valorizemos, compreendamos e
iniciemos um processo de articulação. Não tivemos tempo de
apresentar a coordenação da conferência, mas a Assembléia
Legislativa, por meio do grupo de políticas institucionais, pode ser o
intermediário de suas demandas. Será enviado um documento do
consolidado.

Sugiro que vocês, do interior, leiam com atenção o documento que
receberam na pasta. Trata-se de contribuição ao debate. Há várias
questões sobre a situação da mulher. Por isso queremos que se dê
continuação a esse trabalho.

Agradecemos às delegadas do interior e iremos liberá-las para que
possam viajar. Saúdo todas que aqui vieram. Espero podermos
continuar nessa luta. Parabéns às mulheres de Rio Doce, do
Noroeste, do Jequitinhonha e do Triângulo! Solicitamos ao pessoal da
região metropolitana alguns esclarecimentos.

Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico, que estava doente, mas
fez um esforço para vir cumprimentá-los.

A Deputada Lúcia Pacífico - Boa tarde a todos. Infelizmente, não foi
possível participar dos trabalhos ontem. Vejam bem, sou Presidente
do Movimento das Donas de Casa, mas fui vítima de uma intoxicação
alimentar, causada pela comida de um restaurante.

Todavia, minha turma estava aqui. Parabenizo as Deputadas, pois
soube do sucesso desta conferência. Pelo telefone, soube das donas
de casa que aqui se encontram. As Deputadas Jô Moraes, Maria
Tereza Lara, Ana Maria Resende e Vanessa Lucas, enfim, a bancada
feminina está de parabéns. 0 fato de terem atendido ao convite
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demonstra que estamos no caminho certo. E dessa forma
organizada que vamos influenciar as pessoas não só em nível
estadual, mas também federal, durante a reunião que acontecerá em
Brasília. Um abraço carinhoso a todos. Obrigada.

A Sra. Presidente - Solicito aos membros da coordenação estadual -
Jovita e Antônia - que dividam conosco as responsabilidades. Farei
alguns esclarecimentos. Sra. Maria José é combativa Vereadora de
Contagem. Esta conferência não foi convocada pelos movimentos de
mulheres, mas pelo Governo Federal. Por meio de decreto, o
Presidente Lula definiu que 2005 seria o ano da mulher e convocou-as
para propor políticas públicas. Logo, o Regimento, bem como toda a
orientação, foram definidos a partir de critério federal. Peço atenção,
pois explicarei a dinâmica, que será complicada.

Eleição de Delegadas
A Sra. Presidente - Passaremos agora à eleição das delegadas.

Toda eleição será por macrorregião. Por isso apresentarei a
distribuição dos lugares. As companheiras do Alto Paranaíba ficarão
concentradas na ante-sala do Plenário e elegerão três delegadas. No
local será informado o número de pessoas presentes. As da região
metropolitana permanecerão neste Plenário, porque temos de
encaminhar várias questões. Trata-se da maior região, com 168
inscritas, e terá direito a 17 vagas. As da região Central deverão
dirigir-se ao Hall das Bandeiras. Terão direito a oito delegadas. Não
haverá eleição na região Centro-Oeste, porque o número de inscritas
corresponde ao número de delegadas, três, que estão
automaticamente asseguradas. As companheiras da região do
Jequitinhonha também deverão dirigir-se à ante-sala do Plenário. De
um lado, ficará o grupo do Alto Paranaíba; do outro, o da região do
Jequitinhonha, que terá direito a quatro delegadas. As pessoas da
região da Zona da Mata devem dirigir-se ao Plenarinho 2, com direito
a oito delegadas; da região Noroeste, à Capela; da região Norte, à
Sala de Imprensa do Plenário; da região Rio Doce, à galeria da
segurança.

- Procede-se à eleição das Delegadas:
A Sra. Presidente - Ficam eleitas as seguintes delegadas:
Pela região do Alto Paranaíba: efetivas: Auristela Alves do

Nascimento(Patrocínio) - Maria Clélia da Cunha Braga (São Gotardo) -
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Helena Maria Soares (Patos de Minas) - suplentes: Diva da
Conceição Mota (Araxá) - Marleide Viana de Paula (Patos de Minas);
pela região Central - RMBH: efetivas: Adria Ferraz da Silva (Belo
Horizonte) - Antônia de Pádua (Belo Horizonte) - Ednéia Aparecida de
Souza (Belo Horizonte) - Hercília Levy (Belo Horizonte) - iris Souza
Almeida (Belo Horizonte) - Ivone Aparecida Mendes (Belo Horizonte) -
Jovita Levy Ginja (Belo Horizonte) - Maria Beatriz de Oliveira (Belo
Horizonte) - Maria da Paixão Dias (Belo Horizonte) - Maria Izabel
Ramos de Siqueira (Belo Horizonte) - Maria Rosa E. Gonçalves (Santa
Luzia) - Neusinha Santos (Belo Horizonte) - Oswaldina de Souza
Arantes e Silva (Belo Horizonte) - Rosângela Maria Barbosa
(Contagem) - Valdete da Silva Cordeiro (Belo Horizonte) - Vicentina
Aparecida ; suplentes: Norma Lúcia da Rocha Barbosa ( Belo
Horizonte) - Gildete Mafra de Souza (Belo Horizonte) - Deise Mesquita
de Branco Ribeiro (Belo Horizonte) - Maria das Graças Andrade(Belo
Horizonte) - Jupira Silvana Cruz Rodrigues (Betim) - Maria das Graças
Pereira (Belo Horizonte) - Margarete Ozana de Barcelos Rocha (Belo
Horizonte) - Ednéia dos Santos (Belo Horizonte) - Jane Rodrigues
(Betim) - Sheila Cleonice Costa Botelho (Belo Horizonte) - Jussara
Aparecida Simplicio ( Belo Horizonte) - Maria Ilce Oliveira( Belo
Horizonte) - Vanda Cassimiro Alves (Belo Horizonte) - Irani Pedrosa
Almeida Dutra (Belo Horizonte) - Heliana Conceição de Moura (Belo
Horizonte) - Adeilde Sousa Ferreira (Belo Horizonte) - Gislene
Gonçalves dos Reis (Belo Horizonte); pela Central II: efetivas: Maria
da Conceição Soares de Oliveira (Barbacena) - Marluce Josefá de
Miranda Silva (Sete Lagoas) - Nair Marta do Nascimento(ltabirito) -
Surama Reges Ferreira (Congonhas) - Zilda Helena dos Santos Vieira
(Conselheiro Lafaiete) - Maria Cristina Alves Pereira (São João dei
Rei) - Heloisa Ribeiro de Andrade (Três Marias) - Leda Lúcia Fonseca
Duarte (Fortuna de Minas) - suplentes: Maria Aparecida Umbelino
(Barbacena) - Sônia Maria Coelho Milagres (Senhora dos Remédios);
pela região Centro-Oeste : efetivas: Ana Lúcia dos Santos
(Divinópolis) - Eliana Ferreira da Glória e Silva (Divinópolis) - lara
Maria Lino Rocha (Divinópolis); pela região do Jequitinhonha: efetivas:
Maria da Conceição Moreira (Capelinha) - Marlene Nominato Corrêa
(Diamantina) - Leda Maria Mendes Souza (Berilo) - Maria Márcia de
Mello (Araçuai) - suplentes: Maria Aparecida Sicupira (Ponto dos
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Volantés) - Maria das Dores Pinheiro (Francisco Badaró) - Maria
Salete A. Santos (Araçual) - Vicéncia Luiz Magalhães (Capelinha);
pela região da Zona da Mata: efetivas: Efigênia Tereza Marco
(Acaiaca) - Rosely Aparecida B. Rodrigues da Silva (Cataguases) -
Maria Auxiliadora Bezerra (Guaraciaba) - Geraldina Magela de Ávila
(Jequeri) - Pureza Carvalho de Araújo (Juiz de Fora) - Zélia Lúcia
Lima (Juiz de Fora) - Maria de Lourdes Martins Dias (Juiz de Fora) -
Regina da Conceição Pereira (Juiz de Fora); suplentes: Júlia Maria de
Souza (Juiz de Fora) - Sandra Maria Silva (Juiz de Fora) - Maria Ivete
de Macedo Gomes (Juiz de Fora) - Maria de Lourdes Cavalieri (Juiz
de Fora) - Maria José de Souza (Urucânia - suplente da delegada de
Jequeri).

Obs.: Conforme acordo feito no grupo, a ordem de suplência será
seguida para todas as substituições, exceto no caso da delegada de
Jequeri, que, caso necessário, será substituída por Maria José de
Souza, delegada por Urucânia; pela região Noroeste: efetivas: Ana
Amélia de Meio Medeiros (Paracatu) - suplentes: Maria das Dores
Campos Abreu Lousado (Unafl; pela região do Rio Doce: efetivas:
Nilda Aparecida Batista (Governador Valadares) - Damaris Siqueira
Silva Tapi (Governador Valadares) -. Rosa Maria Bragança (Ipatinga) -
Tereza Paula da Silva (Ipatinga) - Manha Reis Raidan (São João
Evangelista) - Elidamárcia Lana Da Silva (Tumiritinga) - suplentes:
Jacqueline Silva Oliveira (Ipatinga) - Aguida Maria Pinto de Oliveira
(Ipatinga) - Ana Aparecida Souza de Jesus (Governador Valadares);
pela região Norte - efetivas: Carmem Lúcia Freitas Ventura ( Montes
Claros) - Márcia Beatriz Inácio Xavier (Montes Claros) - Jesuíta da
Silva Santos (Montes Claros) - Maria Antõnia Lima Rodrigues (Nova
Porteirinha) - Edna Sarmento Barros (Salinas) - Lourdes Bernadete
Marçal Bispo (Montes Claros) ; suplentes: Denise Arruda (Montes
Claros ) - Maria Helena Diniz (Pirapora); pela região Sul: efetivas:
Walqufria Donizete Lins (ltajubá) - Ana Paula Campos (Varginha) -
Lourdinha Aparecida Siqueira (Delfim Moreira) - Maria Aparecida C.
Discini Sandroni (Guaxupé) - Ana Maria Quintas Guerra (Poços de
Caldas) - Ana Paula Monteiro de Barros (Muzambinho) - Lilian Maria
de Niemeyer Barreira Mancilha (São Lourenço) - Maria Isabel Rocha
(Campestre) - Ciliane Carolina Fabri (Lavras); suplentes: Maria das
Graças Guedes (Itajubá) - Cíntia Lemos Ferreira da Silva (São

WN
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Lourenço) - Edna Maria de Faria (Itajubá); pela região do
Triângulo: efetivas: Kaliny de Paulo Coelho (Araporã) - Maria Angélica
Godoy de P. Sant'Ana (Araguari) - Ana Maria de Freitas (iturama) -
Marilda Ribeiro Resende (Uberaba) - Erica Silva Rabelo(Uberlândia) -
suplentes: Ana Regina Vilela da Silva (Araguari) - Edna Eurípida de
Meio Duarte (Uberaba).

Relatório Final
- O teor do relatório final é o seguinte:

GRUPO 1 - SAUDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS
REPRODUTIVOSB

1 - Investimento na aquisição de mamógrafos e equipamentos de
ultra-sonografia nos municípios-sede de pólos microrregionais.

2 - Implementação do programa de humanização do parto e
prioridade no atendimento nos hospitais, com garantia da presença de
acompanhante da parturiente na sala de parto, garantia de alojamento
conjunto, orientação pós-parto quanto aos cuidados necessários com
a mulher e o recém-nascido e ampliação dos programas de combate à
mortalidade materna e infantil.

3 - Capacitação de profissionais da saúde e da educação para
trabalhar questões relacionadas à sexualidade.

4 - Implantação, por profissionais capacitados, no ensino
fundamental, médio e superior e em entidades que lidam com a
saúde, de programas de educação social que envolvam planejamento
familiar e prevenção de DST/Aids.

5 - Criação de um centro especializado de atendimento à saúde
mental, que conte com profissionais especializados, que seja um
espaço de lazer para os usuários e que trabalhe com a família dos
portadores de sofrimento mental.

6 - Criação de um centro de convivência que ofereça oficinas
artesanais, em parceria com instituições do município que prestam
esse serviço.

7 - Inclusão dos pacientes em grupos psicoterapêuticos e sócio-
educativos do Projeto Casa da Família, que vem sendo desenvolvido
no município, em parceria com o governo federal.

8 - Criação e ampliação de programas de apoio, com equipe
multidisciplinar, para mulheres grávidas que ficam abandonadas e
especialmente para mulheres vítimas de estupro que engravidam, as
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quais devem ter amparo psicológico e autonomia para decidir
sobre o desenvolvimento ou não da gestação.

9 - Investimento de recursos financeiros nos municípios para
identificação da demanda de atendimento às necessidades da mulher
(diagnóstico).

10 - Garantia, nos casos de suspeita de violência intrafamiliar, de
que os profissionais da rede de saúde prestem informações aos
usuários sobre os direitos e sobre os equipamentos de atendimento e
denúncia.

11 - Fomento a campanhas e revisão de programas de tratamento e
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis dirigidos às
mulheres.

12 - Desenvolvimento de programas preventivos de educação
sexual voltados para adolescentes, com informação sobre métodos
contraceptivos e sobre os diversos tipos de atendimento,
possibilitando-lhes a escolha livre e consciente, o acesso ao
atendimento escolhido e garantindo-se acompanhamento adequado
nos casos de gravidez.

13 - Criação, por profissionais capacitados, de materiais informativos
e educacionais sobre feminismo, direcionados às mulheres jovens e
adolescentes, com o intuito de combater o preconceito existente e de
garantir uma renovação geracional na luta feminista.

14 - Formulação de políticas que garantam os direitos reprodutivos,
voltados para a população masculina.

15 - Início da conscientização/Orientação sexual na infância, sem
preconceitos, desenvolvendo-se um trabalho paralelo de
conscientização dos pais sobre a sua importância

16 - Promoção de educação contínua, orientação para a saúde e
realização de campanhas de divulgação mais efetivas e atraentes
sobre prevenção às DSTs e Aids dirigidas para as mulheres de todas
as faixas etárias.

17 - Implantação, nos serviços públicos de saúde, de programas de
orientação sexual.

18 - Criação, ampliação, otimização de política de saúde mental
para as mulheres, principalmente as que sofrem de depressão e baixa
auto-estima devido à violência doméstica.

19 - Criação de mais centros de saúde nos municípios com garantia
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de resolutividade e agilidade às demandas de investimento de
recursos financeiros para diagnósticos.

20 - Garantia de prestação gratuita de serviços médicos e
odontológicos para as mulheres, principalmente nos casos de lesões
decorrentes de espancamentos.

21 - Ampliação e promoção de campanhas educativas de
conscientização sobre a importância da prevenção de doenças que

• possam causar deficiências, como síndrome de Pospólio, sífilis,
rubéola, etc.

22 - Criação de centros de convivência familiar com capacitação
profissional e encaminhamentos, assegurando a inclusão da mulher
com deficiência.

23 - Garantia, para as mulheres com deficiência, de continuidade do
mesmo médico, do pré-natal ao parto.

24 - Garantia da posse do laudo médico mensal, explicando o
acompanhamento do pré-natal e especificando necessidades e
impedimentos da mulher parturiente portadora de necessidades
especiais.

25 - Desenvolvimento de uma política de prevenção e promoção de
saúde da mulher, em especial, contra a miomatose, anemia falciforme,
hipertensão, diabetes, câncer de colo do útero e mama, garantido a
realização regular dos exames papanicolau, mamografia, ultra-som e
outros exames feitos por equipes multidisciplinares.

26 - Efetivação das ações de promoção e educação para a saúde da
mulher vinculadas ao Programa de Saúde Família - PSF -, buscando
inverter a lógica do modelo de saúde centrado na doença, priorizando
o auto-cuidado.

27 - Ampliação do atendimento à saúde das mulheres em sua
diversidade (idade, raça/etnia, orientação sexual).

28 - Implementação de um serviço de apoio que permita diminuir o
medo da mulher de acessar o serviço de saúde e garantia de
disponibilidade dos medicamentos necessários.

29 - Garantia de ultra-sonografia obstétrica e demais exames
específicos para a mãe e o bebê durante todo o período da gravidez.

30 - Maior orientação quanto ao teste de HIV na gravidez para
garantia de saúde do bebê.

31 - Garantia de realização de exames e de cirurgias da mulher e de
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agilização desses procedimentos, bem como melhoria dos
programas específicos da saúde da mulher, com gratuidade na
distribuição de medicamentos e de todos os métodos contraceptivos,
especialmente a camisinha feminina.

32 - Implementação e monitoramento do PAISM no município, com
capacitação dos profissionais de atendimento.

33 - Garantia, na rede pública, dos mesmos direitos da servidora
efetiva à servidora não-efetiva que se submeteu a mastectomia,
histerectomia e quaisquer outros procedimentos médicos.

34 - Promoção de campanhas, em nível nacional, de
conscientização e mobilização da sociedade, priorizando as
necessidades específicas da saúde da mulher, cuidados com o corpo
em todas as fases de sua vida e planejamento familiar.

35 - Ampliação do tempo de licença-maternidade para mães com
filhos prematuros.

36 - Criação de novas formas de abordagem no Programa de
Planejamento Familiar, ampliando o enfoque na questão de gênero.

37 - Estímulo à participação igual dos homens e mulheres em todas
as áreas da família e das responsabilidades domésticas, inclusive o
planejamento familiar.

38 - Garantia ao livre exercício sexual como direito de toda mulher.
39 - Investimento em educação e políticas humanitárias que evitem

que a mulher chegue à gravidez indesejada.
40 - Estabelecimento de critérios bem definidos para a priorização

da entrada de mulheres para serviço de fertilização, com a garantia do
fornecimento gratuito dos medicamentos utilizados nos tratamentos de
infertilidade.
41 - Aprovação da adoção de crianças por casais,

independentemente da orientação sexual, e apoio à fertilização
artificial, garantindo o direito à maternidade.

42 - Implementação de políticas e financiamento de pesquisas que
criem o contraceptivo masculino.

43 - Reafirmação da não-discriminação por orientação sexual em
todos os espaços públicos.

44 - Realização, em todos os municípios, de abaixo-assinadoE
apoiando a resolução da ONU sobre orientação sexual e direitos
humanos.
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45 - Capacitação de profissionais de saúde para o atendimento

ético das profissionais do sexo.
46 - Realização de campanhas educativas direcionadas para

profissionais do sexo lésbicas.
47 - Penalização da discriminação contra as minorias sexuais,

especialmente as mulheres lésbicas.
48 - Promoção de campanhas contra as discriminações sofridas

pelas mulheres lésbicas.
49 - Apoio à criação do Centro de Referência Homossexual no

Estado.
50 - Garantia de verbas públicas para investimento em pesquisas

tecnológicas da área de acessibilidade e fornecimento de órteses e
próteses (inclusive mamária) e equipamentos auxiliares para pessoas
com deficiência.

51 - Implementação de Política Nutricional Sustentável nos
municípios.

52 - Criação, ampliação e divulgação de programas alimentares
específicos para gestantes, nutrizes, idosas e portadoras de doenças
crônicas (Aids, câncer, diabetes, etc) e implantação de bolsa alimentar
para diabéticas

53 - Criação de políticas públicas que inibam o consumo de drogas
ilícitas, de álcool, bem como o abuso e a exploração sexual infantil.

54 - Garantia de atendimento especial e prioritário para mulheres
idosas em todas as áreas, especialmente saúde e lazer, com vistas à
melhor qualidade de vida.

55 - Implantação de Centros de Referência para a Saúde da Mulher.
56 - Criação do Centro de Referência da Família, como alternativa

de resgate das ações integradas e garantia de eficácia de
atendimento ao grupo familiar.

57 - Inclusão, nas disciplinas do cursos fundamental e médio, de
informativo sobre prevenção e tratamento de doenças endêmicas
reigonais (tuberculose, hanseníase, chagas, leishmaniose,
esquistossomose, etc).

58 - Criação pelo Estado de clínica de tratamento para mulheres
dependentes químicas e seus familiares, com o apoio da comunidade.

59 - Garantia, pelas secretarias municipais de saúde, de
atendimento especializado para mulheres negras, no tratamento de
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enfermidades específicas (hipertensão, miomatose e anemia
falciforme) e nos exames de mamografia, densitometria óssea e nos
atendimentos médicos em UTIs.

60 - Educação sexual na escola, por meio da integração
saúde/educação, implantação de programas de conscientização dos
adolescentes dos riscos de gravidez não desejada, de aborto, de
DST5 (principalmente HIV e HPV) e para o acompanhamento de mães
adolescentes.

61 - Ampliação do acesso ao sistema de saúde, de modo a torná-lo
menos burocrático e mais eficaz.

62 - Criação de programa destinado à saúde da mulher com o
objetivo de garantir orientação e acompanhamento integrados da
adolescência à menopausa, visando uma vida sexual saudável.

63 - Realização de palestras e cursos relacionados a gravidez
precoce, cuidados com o bebê, menopausa, prevenção ao uso de
drogas lícitas e ilícitas.

64 - Descentralização do programa da mulher para UBS e PSF
(planejamento familiar) e inclusão do homem na capacitação sobre o
planejamento familiar (exército, indústria, escola).

65 - Aplicação efetiva da lei que estabelece o amparo assistencial à
mulher mastectomizada.

66 - Permanência do Art. 35 da saúde, respeitando as diferenças
regionais e locais

67 - Criação e instalação de hospitais regionais.
68 - Criação, nos PSFs, de um grupo integrado por equipe

multidisciplinar, inclusive por profissionais de serviço social, no qual as
famílias possam receber orientações sobre saúde, educação sexual
dos filhos, incluindo o homossexualismo, e outros assuntos referentes
à família.

69 - Garantia de segurança física, moral e trabalhista, com melhores
salários e jornada de trabalho reduzida.

70 - Reestruturação do programa Saúde da Família, com a
implementação do programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher (PAISM).

71 - Desenvolvimento de trabalho educativo pelas entidades sociais,
visando ao resgate da auto-estima da mulher e à valorização do ser
mulher.
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72 - Introdução do profissional nutricionista no quadro de

assistência à saúde da mulher.
73 - Maior divulgação a respeito da anemia falciforme e orientação

da população negra.
74 - Criação de programa de acompanhamento sexual e familiar.
75 - Realização de programas de extensão nas universidades a fim

de desenvolver projetos de acompanhamento sexual.
76 - Garantia de acesso, pelos municípios, a programas de

treinamento e capacitação em saúde.
77 - Orientação e apoio à implantação dos programas do SUS em

cidades de pequeno porte.
78 - Aumento de número de profissionais da saúde, nas regiões

urbana e rural, com capacitação e com remuneração justa, de forma a
possibilitar a colocação em prática de uma política de atendimento
integral à saúde da mulher, e de políticas públicas voltadas para os
direitos à informação e acesso facilitado a serviços de saúde, bem
como a real aplicação da legislação de proteção e da vigilância sobre
as condições de bem-estar do enorme contingente de mulheres
trabalhadoras.

79 - Implementação do Projeto Viva Vida com campanhas e ações
para prevenção da morbi-mortalidade materno-infantil, com ampliação
do Comitê de Mortalidade Infantil e Materna nos municípios, havendo
a participação dos movimentos de mulheres, com caráter de denúncia,
de estudos e incentivo a instrumentos que ampliem a melhoria da
assistência à maternidade, com investigação de óbitos matemos,
assegurando a implementação do Pacto Nacional pela Redução da
Mortalidade Materna e Neonatal.

80 - Promoção, qualificação e humanização da atenção obstétrica e
neonatal, incluindo a assistência ao abortamento principalmente entre
mulheres jovens.

81 - Estímulo a programas para melhor assistência à gestante,
garantindo-lhe a opção pelo parto natural ou pela cesariana e
reconhecendo-lhe o direito a um acompanhante de sua escolha na
hora do parto.

82 - Fomento a campanhas e programas de tratamento e prevenção
das DSTs, com destaque para a Aids, dado o crescimento do número
de contaminadas.
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83 - Elaboração de políticas públicas que garantam os direitos

ranrnrli tti,nc incluindo nrnnramas de sensibilização voltados oara a

suficiente de
de exames de
gratuita desse

a atender a

responsáveis
pelo Programa Saúde da Família, das secretarias municipais de
saúde, que, além de outras ações, tenha como proposta a
capacitação das equipes do PSF para atendimento nos casos de
violência intrafamiliar.

86 - Efetivação da Norma Técnica do Ministério da Saúde que
regulamenta o atendimento nas unidades básicas de saúde a pessoas
que sofrem violência sexual.

87 - Estabelecimento de parceria entre o Conselho da Mulher e o
Conselho Municipal de Saúde, para dar o suporte necessário e fazer
com que as políticas de saúde para a mulher sejam implantadas,
fiscalizando e exigindo prestação de contas do andamento e
resultados obtidos.

88 - Criação, nos hospitais, de equipes formadas por mulheres, para
atendimento de saúde da mulher vítima de violência.

89 - Reformulação das estruturas dos Conselhos Comunitários para
que sejam centros de referência, com equipes multidisciplinares,
trabalhando em conjunto com as Unidades Básicas de Saúde, para
atender as famílias, oferecendo-lhes orientação e apoio.

90 - Incentivo fiscal às empresas que instalarem escolas de pais
para funcionários, com cursos sobre sexualidade, violência e
orientações sobre como abordar questões sexuais com os filhos.

91 - Criação de grupos de informação e orientação relacionados ao
câncer, com ampla abrangência.

92 - Criação de vias exclusivas para a prática da caminhada e outros
exercícios.

93 - Programas de incentivo à prática do esporte e elevação da
auto-estima.

94 - Regulamentação do artigo 22 da Lei n° 8742 - LOAS, de 07 de

--
população masculina.

84 - Credenciamento, pelo SUS, de um número
unidades laboratoriais especializadas para a realização
DNA e implantação de programas para a realização
exame, com gestão do Ministério Público, de forma
demanda de cada uma das macrorregiôes do Estado.

85 - Desenvolvimento de trabalho conjunto com os
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dezembro de 1993, que trata do auxílio por natalidade.

95 - Prática de escuta nos casos de urgência "médica" para não
discriminar a pessoa ou levá-la a correr risco de morte.

96 - Ampliação do número de bancos de leite materno nos hospitais.
97 - Capacitação permanente dos conselheiros municipais de saúde

para que estes exerçam seu papel fiscalizador nas ações de saúde.
98 - Ampliação e/ou diversificação dos horários de atendimento nos

postos de saúde.
99 - Desenvolvimento de pesquisas para verificar a razão do alto

índice de pedidos de licença de saúde das trabalhadoras da área de
educação.

100 - Estímulo a projetos para melhorar a assistência à gestante de
alto risco.

101 - Incentivo à formação de especialistas em enfermagem
obstétrica e à capacitação de parteiras tradicionais, melhorando a
assistência ao parto domiciliar, e efetiva implantação das casas de
parto.

102 - Exigência de agilidade na execução do aborto legal,
garantindo sua realização nos hospitais, no início de gravidez, com um
atendimento humanizado.

103 - Garantia de que o serviço funerário de preparo de corpos de
mulheres seja prestado por agente funerário do sexo feminino.

104 - Garantia de acesso a preservativos gratuitos nos postos de
saúde, independentemente da idade da mulher e de ser ela ou não
profissional do sexo ou soropositiva.

105 - Cumprimento da Emenda Constitucional n° 29, que trata da
obrigação de destinação de recursos financeiros para a saúde, em
todas as esferas de governo.

106- Desburocratização do processo de adoção de crianças.
107 - Criação de programas sobre sexualidade e saúde, específicos

para jovens e adolescentes que estão iniciando a vida sexual, nos
moldes do programa "Planejamento Familiar", com nome condizente
com a realidade desses jovens.

108 - Garantia de não-discriminação a mulheres lésbicas nos
serviços públicos de saúde.

109 - Reconhecimento legal da união de homossexuais, sendo-lhes
garantidos direitos previdenciários e de herança.
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110 - Exigência de cumprimento do SIS/ pré-natal em todos os

municípios do Brasil.
GRUPO II - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

111 - Implantação e monitoramento de um disque-denúncia gratuito,
com pessoal técnico qualificado nas diferentes áreas, para registro de
ocorrência de violência contra a mulher (Disque-Mulher),
resguardando-se o(a) denunciante, e encaminhamento imediato das
denúncias.

112 - Inclusão nos currículos das escolas, com base nos PCNs, de
temas sobre questões de gênero, de maneira a levar à definição de
uma educação não-sexista, com garantia de discussão de sexo
seguro (prevenção de DSTs, AIDS e métodos contraceptivos),
orientação sexual e seus direitos específicos, gravidez indesejada e
aborto.

113 - Capacitação permanente de profissionais de educação para
lidar com as questões de gênero e com a educação sexual, evitando-
se o ranço de educação conservadora e preconceituosa.

114 - Inclusão, no currículo de todos os cursos superiores, de
disciplinas que tratem de questões de gênero.

115 - Criação de mais escolas de ensino fundamental em vários
turnos para que as mulheres, especialmente as de melhor idade, que
não tiveram oportunidade de estudar, possam fazê-lo, sendo
garantida, no currículo escolar, disciplina que envolva as questões dos
direitos da mulher, violência, questões de gênero e cursos
profissionalizantes nas diversas áreas, a fim de oportunizar
conhecimentos, defesa dos direitos, liberdade, união, poder.

116 - Obrigatoriedade de uso e implementação do protocolo de
notificação compulsória da violência contra a mulher, através do
registro da ocorrência, nas entidades ou nos organismos de
atendimento à mulher, incluindo clínicas e consultórios odontológicos,
para posterior orientação no registro policial.

117 - Cursos de capacitação e sensibilização nas questões de
gênero para os(as) profissionais do Direito, de Medicina e de
Odontologia que prestam atendimento à mulher.

118 - Criação de Centros de Referência ou Casas-Abrigo (ou
fortalecimento das já existentes), com equipe multiprofissional
(assistente social, psicóloga, médica e advogada) e interdisciplinar
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para atender a casos de violência intrafamiliar(mulher/família) e
famílias vítimas de violência, desenvolvendo várias parcerias, visando
a desenvolver ações de forma integrada, e criando-se mecanismos de
conscientização para crianças, mulheres e adolescentes que sofrem
violências e traumas, promovendo-se seminários, debates e palestras
para conscientização da mulher na defesa de seus direitos e no
resguardo de seus valores.

119 - Ampliação do número de Delegacias de Atendimento à Mulher
onde estas já existem e criação das DEAMs, nos municípios ou em
Regionais, com infra-estrutura necessária (recursos humanos,
financeiros, materiais), plantões nos fins de semana, e,
principalmente, capacitação de pessoal para o trato com a mulher em
situação de violência.

120 - Capacitação de profissionais das áreas de justiça, segurança,
saúde e educação para atendimento às vítimas de violências de
gênero.

121 - Criação de mecanismos de avaliação sistemática dos
equipamentos públicos de atendimento específico ou prioritário à
mulher.

122 - Promoção de campanhas preventivas contra a violência
intrafamiliar, contra o abuso e o assédio sexual, estimulando a
convivência saudável, sendo incluído no orçamento, nas esferas
municipal, estadual e federal, verba destinada a tais campanhas, na
rubrica "comunicação'.

123 - Incentivo governamental à criação e implantação de
Conselhos Tutelares e da Mulher nos municípios ou Regionais; e
fomento dos já existentes, com recursos humanos e materiais.

124 - Criação de centros de reeducação para o agressor, que tenha
freqüência determinada e garantida por lei, acrescida das penas
cabíveis, sendo obrigatória a sua participação em grupos de combate
à violência doméstica.

125 - Explicitação do termo "agressão psicológica" com critérios para
diagnóstico e/ou sentenças.

126 - Aplicação de penalidade a responsáveis por logradouros
públicos ou mesmo propriedades privadas que, por omissão ou
negligência, facilitem a violência, mantendo terrenos baldios sem
cuidados ou mal iluminados.
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127 - Inclusão da disciplina "Direitos Humanos" na grade

curricular dos cursos de formação dos profissionais da segurança
pública e também na formação de profissionais que lidam com
mulheres.

128 - Mobilização da comissão para reforma e alteração da Lei n°
9.099/95, na conceituação de crimes de menor potencial ofensivo
referente à violência contra a mulher, visando punição mais severa
para o agressor, evitando-se penas absolutamente desproporcionais à
agressão, muitas vezes por um entendimento machista da questão.

129 - Estímulo à denúncia de tráfico de mulheres e crianças, com
vistas a coibir o crime e prevenir a violência dele decorrente.

130 - Assistência à mulher abandonada, que vive em isolamento
social.

131 - Maior apoio jurídico à mulher vítima de violência, com a
obrigatoriedade da presença de defensor público, estagiário de direito
ou advogado voluntário acompanhando-a nas audiências de
conciliação nos Juizados Especiais Criminais visando orientá-la
quanto aos seus direitos, trâmites processuais e, principalmente
quanto às consequências da assinatura do termo de desinteresse do
TCO.

132 - Instalação de postos de segurança comunitária móveis ou
fixos em locais tidos como mais perigosos e estratégicos.

133 - Financiamento de programas específicos para adolescentes
grávidas, mulheres marginalizadas vítimas de maus-tratos, e sobre
exploração sexual de mulheres (crianças, adolescentes, adultos).

134 - Criação do atendimento jurídico (Defensoria Pública e/ou
extensão) específico para as mulheres em todos os municípios.

135 - Exigência de discussão, pelos movimentos feministas, do
Estatuto da Mulher, que se encontra em tramitação no Congresso;
garantia de nele estarem previstas sanções.

136 - Revisão da lei que obriga avós a pagarem pensão para os(as)
netos(as) na omissão ou imposssibilidade do pai.

137 - Efetiva aplicação da Lei n. 10.778, de 24/1112003, que torna
compulsória a notificação de todo caso de violência contra a mulher
atendida em serviço de saúde público ou privado.

138 - Reavaliação das questões culturais que minimizam a
importância das agressões, só porque acontecem em uma relação
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conjugal, e levam profissionais da área jurídica e/ou policial a
decisões equivocadas, considerando essas agressões como
pequenas rusgas; exigência de maior sensibilidade por parte desses
profissionais.

139 - Garantia de efetividade dos Programas de Atenção à Mulher e
de acesso aos mesmos.

140 - Realização de pesquisas, pelo poder público, pelas instituições
privadas e organizações não-governamentais, sobre a violência no
país, nos estados e nos municípios.

141 - Melhoria das condições de vida das mulheres encarceradas no
presídio/colônia penal, respeitando-se a sua integridade física,
fornecendo-se assistência médica, garantindo-se instalações próprias
às gestantes, com direito a higiene, tratamento psicológico,
amamentação e acompanhamento dos filhos nos primeiros meses de
vida, permitindo-se e facilitando-se a convivência com familiares,
implementando-se programas de assistência social, psicológica e
jurídica e desenvolvendo-se projetos de empreendedorismo e de
reintegração social, dentre outros, estendendo-se a assistência social
à mulher egressa do sistema penitenciário.

142 - Implantação e manutenção de telessalas do Telecurso ou
similar nos presídios.

143 - Estímulo à formação e atuação de promotores(as) legais
populares, descentralizando e democratizando o acesso da população
à Justiça e seus serviços e mediações.

144 - Descentralização, nos municípios, do atendimento
interprotissional - social, psicológico e jurídico - com postos de
funcionamento nos bairros estratégicos.

145 - Estímulo ao uso de mecanismos de punição às agências de
turismo e outras instituições que exploram o turismo sexual.

146 - Adoção de medidas efetivas no combate à exploração sexual
contra criança e adolescente (competência do Governo Federal,
Estadual e Municipal).

147 - Reformulação do ordenamento jurídico bem como do
procedimento processual no que diz respeito à violência doméstica.

148 - Melhoria do acesso à assessoria jurídica, com o intuito de
agilizar os processos de pensão alimentícia, exploração sexual contra
criança e adolescente e investigação de paternidade, com
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implantação de programas eficazes de exame de DNA gratuitos.

149 - Penalização com multas às empresas que veicularem a
imagem da mulher de forma pejorativa e sexista.

150 - Garantia, nas escolas públicas de ensino fundamental e
médio, de pelo menos um profissional qualificado para detectar os
casos de violência doméstica e sexual e acompanhar as crianças e
adolescentes vítimas de tal violência.
• 151 - Estímulo à implantação de programas de advocacia pro bono
para vítimas de violência de gênero e intrafamiliar nas subseções da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Minas Gerais e no âmbito
dos serviços de assistência jurídica dos cursos de graduação em
Direito.

152 - Qualificação do pessoal na Delegacia de Repressão a Crimes
contra a Mulher, nos Juizados Especiais, na Defensoria Pública, na
Assistência Jurídica e nos postos de Medicina Legal, onde se realizam
exames de corpo de delito e por onde passam milhares de mulheres
com graves problemas de lesões corporais, estupro e abalo emocional
grave, no sentido de sensibilizá-los no trato com a mulher em situação
de violência, garantida a presença obrigatória de mulheres no
atendimento à vítima.

153 - Desenvolvimento de parceria com setores da mídia, no sentido
de mudar o foco na "imagem ideal da atual mulher", banalizada por
interesses puramente comerciais.

154 - Criação do Juizado Especial Criminal para julgamento dos
crimes de violência contra a mulher, estabelecendo mecanismos de
fiscalização que garantam o cumprimento da lei e agilização
processual.

155 - Criação de grupos de apoio e atenção às mulheres vítimas de
violência doméstica e de terapia familiar voltados especificamente
para a mulher vítima de violência e para o agressor.

156 - Estabelecimento de parcerias entre creches e conselhos para
atendimento à mulher desempregada.

157 - Atenção especial à criança que presencia cenas de violência
doméstica, permitindo ao Conselho Tutelar o acesso ao Disque-
Denúncia.

158 - Criação de fundo para subsidiar programas de combate à
violência contra a mulher, sendo os recursos desse fundo repassados
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diretamente aos municípios.

159 - Garantia, em caso de mudança de governo, de continuidade
de programas voltados para as questões das mulheres, os quais
estejam sendo desenvolvidos nas esferas municipal, estadual e
federal.

160 - Criação de Secretarias de Políticas Públicas para as Mulheres
no nível municipal e estadual, a exemplo da que já existe em nível
federal.

161 - Consideração, nos programas voltados para a mulher, da
dinâmica própria do meio urbano e do meio rural.

162 - Reconhecimento das questões específicas das lésbicas.
163 - Obrigatoriedade de vínculo entre os Centros de Apoio às

Mulheres (casas-abrigo e demais órgãos em defesa da mulher) e,
principalmente, as Delegacias de Mulheres - DEAMs-, evitando-se
ações isoladas.

164 - Garantia às mulheres de atendimento por profissionais do sexo
feminino nos hospitais e Institutos Médico-Legais.

165 - Garantia à mulher do direito de sair da Maternidade com o
registro da criança.

166 - Realização, na mídia, de campanhas de prevenção e combate
à violência contra a mulher para promover a visibilidade da violência
de gênero como questão de saúde pública.

GRUPO III - A MULHER E A QUESTÃO ETNO-RACIAL
167 - Criação de SOS Racismo para orientação, apoio jurídico,

social e psicológico às vítimas de discriminação etno-racial.
168 - Criação de projetos educacionais, do ensino fundamental ao

superior, que atendam às diversas etnias do país, incluindo nos livros
didáticos aspectos culturais das etnias que formam o povo brasileiro.

169 - Revisão dos livros didáticos a fim de minimizar as diferenças
entre gênero e raça e estabelecimento de mudanças dos estereótipos
dos livros infantis, incluindo heróis, poetas, cientistas e inventores
negros, em vez de apresentá-los sempre como figuras serviçais (ex:
Tia Anastácia, Saci Pererê e Negrinho do Pastoreio).

170 - Garantia de cotas para mulheres negras nos programas de
moradia.

171 - Capacitação de guardas municipais e de policiais civis,
militares e federais para atendimento igualitário aos cidadãos e
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cidadãs.
172 - Intensificação, através dos meios publicitários, da

conscientização dos direitos das trabalhadoras rurais, especialmente
das afrodescendentes, incluindo aposentadorias por idade e tempo de
trabalho.

173 - Reconhecimento de terras remanescentes de quilombos, de
acordo com os arts. 215 e 216 da Constituição Federal, e
reconhecimento dos quilombos urbanos, conferindo títulos de terra a
essas comunidades. Garantia, através de programas, de melhor
qualidade de vida para as mulheres negras.

174 - Estabelecimento de parcerias com conselhos municipais,
estaduais e federal de participação e desenvolvimento da comunidade
negra, a fim de promover palestras, seminários e outras atividades
voltadas para as demandas específicas do segmento.

175 - Estabelecimento de programas de incentivo ao estudo para as
mulheres negras, reconhecendo o elevado índice de analfabetismo
que afeta essa população. Incentivo aos que valorizam a mulher negra
no campo profissional, inclusive órgãos públicos, com garantia de
emprego e renda.

176 - Elaboração de projetos específicos que valorizem a mulher
negra através da cultura extremamente rica de sua raça, com
envolvimento da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
do governo federal.

177 - Realização de cursos de formação política, a fim de elevar o
nível de consciência crítica e de participação das mulheres negras.

178 - Adoção de políticas efetivas nas redes estaduais e municipais
de ensino, visando ao fortalecimento da educação racial diversificada,
com aplicação da Lei 10.369 (história da África).

179 - Desenvolvimento de políticas especificas municipais, estaduais
e federais, com recorte etno-racial, voltadas para a mulher negra, a
mais afetada pelas desigualdades sociais no país.

180 - Combate a todas as formas de discriminação, garantindo
políticas públicas etno-raciais em todas as esferas de governo, na
transversalidade.

181 - Desenvolvimento de políticas que assegurem acesso da
população negra a cursos profissionalizantes e ao sistema
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educacional.

182 - Implementação de políticas públicas em níveis municipal,
estadual e federal, para a educação rural e quilombola, através das
escolas-família agrícolas, como instrumento de formação da mulher
rural para o mercado de trabalho e empreendedorismo rural e
agrícola.

183 - Fortalecimento do Programa Nacional de Agricultura Familiar
(Pronaf), com divulgação de suas funções.

184 - Garantia de acesso igualitário ao crédito para a população
negra, especialmente para a mulher negra, como forma de superação
das desigualdades etno-raciais.

185 - Instalação de fóruns sobre integração racial nos
estabelecimentos de ensino e na comunidade.

186 - Parceria governamental no incentivo a ONGs e a entidades do
movimento social voltadas para a integração racial, numa perspectiva
de gênero, raça e etnia.

187 - Garantia de assistência à saúde à mulher da 3 a idade, com
atendimento geriátrico permanente.

188 - Pesquisa, estudos e capacitação de profissionais e estudantes
da área de saúde voltados para a população negra, numa perspectiva
de gênero, raça, etnia, direitos sexuais e direitos reprodutivos.

189 - Capacitação dos policiais da Delegacia dos Crimes Raciais,
buscando a sensibilização para atendimento à comunidade negra,
especificamente à mulher negra.

190 - Incentivo às ONGs que defendem tratamento igualitário às
mulheres negras lésbicas nas repartições municipais, estaduais e
federais.

191 - Garantia, em serviços de saúde mental, de tratamento
psicoterápico, individual e em grupo para as mulheres e meninas
negras vítimas de violência sexual e maus-tratos.

192 - Capacitação dos educadores sociais responsáveis pelos
abrigos, creches e asilos, a fim de minimizar a discriminação etno-
racial.

193 - Capacitação dos conselheiros tutelares para atendimento às
crianças e jovens vítimas de discriminação.

194 - Inclusão da temática etno-racial nas cadeiras de Direitos
Humanos das universidades, como política de afirmação e resgate da
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cidadania da população negra.

GRUPO IV - A SITUAÇAO DA MULHER NO ESPAÇO AGRÁRIO,
AGRÍCOLA E AMBIENTAL

195 - Incentivo ao acesso das mulheres à titularidade da terra nos
assentamentos e nos programas de reforma agrária, garantindo-se à
trabalhadora rural a inclusão de seu nome nas escrituras das
propriedades.

196 - Realização de reforma urbana, garantindo o direito à cidade e
à terra urbanizada, implementando no estado os instrumentos
garantidos na Lei Federal n° 10.257/2001, que regulamenta os arts.
182 e 183 da Constituição Federal, os quais tratam da política urbana,

•com vistas a inibir a especulação imobiliária.
197 - Garantia de emissão das escrituras de propriedades urbanas

em nome das mulheres.
198 - Promoção da reforma agrária na ótica de gênero, criando-se

condições para que a mulher camponesa possa manter-se no campo,
com trabalho, sem depender financeiramente de seu marido.

199 - Ampliação das garantias sociais e trabalhistas à trabalhadora
rural, sendo-lhe assegurados todos os direitos, sobretudo a
aposentadoria por idade para a mulher, independentemente do
documento de posse da terra do marido ou companheiro, com
fiscalização constante, severa e sistemática.

200 - Garantia, à esposa ou companheira do trabalhador rural
empregado, dos direitos trabalhistas e sociais (obs.: garantia da
condição de empregada).

201 - Realização de reforma agrária com justiça social, com direito
ao crédito com igualdade.

202 - Divulgação efetiva junto à sociedade (comunidades, escolas,
Igrejas, associações, creches, asilos etc.) dos serviços públicos já
existentes na área de segurança alimentar e nutricional do País.

203 - Criação de melhores condições para pequenas produtoras
rurais em meio e irrigação.

204 - Estabelecimento da reforma urbana com aprovação imediata
do Projeto de Lei n° 2.710192, que cria o Fundo e Conselho Nacional
de Moradia Popular.

205 - Impulso a programas de produção de moradias populares,
priorizando-se a autogestão.
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206 - Adequação das dependências de todos os prédios

públicos para facilitar a locomoção e o atendimento a pessoas
portadoras de deficiências.

207 - Regulamentação do Estatuto do Idoso, efetivando-se o direito
das mulheres idosas ao passe livre.

208 - 'Adoção e garantia do passe livre para estudantes urbanos e
rurais.

209 - Criação de grupos de apoio às pessoas mais necessitadas,
idosos, deficientes etc.

210 - Viabilização de transporte especializado para a mulher com
deficiência ou com grave dificuldade de locomoção.

211 - Garantia de melhor atendimento à saúde da mulher em todas
as instâncias pela reabertura do Programa de Saúde da Família - PSF
- nas zonas rurais, inclusão de profissionais tais como psicólogos,
dentistas, assistentes sociais, ou outro especialista necessário
conforme a região, e pela criação de atendimento itinerante no campo,
viabilizando-se o adequado agendamento de consultas e exames
complementares.

212 - Divulgação dos trabalhos feitos por mulheres rurais, uma vez
que são, na maioria, forças duplas de trabalho, e valorização das
feiras livres.

213 - Financiamento de programas agroindustriais para
comunidades, inclusive cooperativas específicas para mulheres,
extensivos a afrodescendentes.

214 - Desenvolvimento de política de proteção e orientação às
mulheres.

215 - Realização de campanhas, nos locais de trabalho da mulher,
sobre prevenção le câncer de mama e de colo do útero e de
DST/Aids.

216 - Garantia de folgas anuais para realização de exames de
prevenção.

217 - Garantia de folgas mensais para realização de exame pré-
natal e acompanhamento de filhos em idade escolar, quando estes
apresentem dificuldades e necessitem da presença da mãe na escola.

218 - Intensificação de campanhas de prevenção de DST,
planejamento familiar e exames preventivos nas periferias e
comunidades rurais, com linguagem adaptada para cada região.

rÃ
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219- Implementação imediata do Projeto de Lei n°2.710/92.
220 - Promoção, em parceria com a Emater-MG e com outros

órgãos afins, de capacitação de pessoal para atuar em feiras livres
para •venda de produtos artesanais e artísticos, feitos
predominantemente por mulheres, envolvendo a terceira idade e
mulheres rurais, assegurando locais públicos e apropriados para a
comercialização da produção.

221 - Fortalecimento dos núcleos de mulheres de assentamentos
rurais e urbanos, com vistas a que elas tenham condições de exigir o
direito à titularidade da propriedade e também a garantia de acesso a
programas de incentivo à produção para sua própria subsistência.

222 - Estabelecimento de mecanismos, em âmbito nacional, regional
e internacional, para avaliar o impacto causado às mulheres pelas
políticas de desenvolvimento e ambientais.

223 - Cumprimento dos dispositivos constitucionais e dos acordos,
tratados e convenções assinados pela ONU.

224 - Criação de programas de financiamento de pesquisas voltadas
para a questão racial no Brasil, mormente as que tratam de educação
e saúde.

225 - Integralização dos programas de atenção a pobreza, saúde,
cultura, educação e recorte racial.

226 - Criação de ouvidoria para receber denúncias de crimes contra
a mulher rural.

227 - Criação de programas integralizados de valorização da cultura
rural.

228 - Criação de programas efetivos de atenção aos problemas de
saúde específicos da mulher rural.

229 - Incentivo a projetos de geração de renda para trabalhadoras
rurais, conforme a cultura produtiva de cada região, como a criação de
pequenos animais para corte, agrovilas, hortas comunitárias, entre
outros.

230 - Fiscalização efetiva do Ministério do Trabalho quanto ao
trabalho escravo, com programas voltados para a conscientização dos
direitos trabalhistas.

231 - Acesso ao crédito para aquisição de terras e limitação das
propriedades rurais e urbanas, levando em consideração as
propriedades exageradamente grandes ou pequenas.

rs
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232 - Cumprimento, por parte do governo, do benefício da

licença-maternidade para as trabalhadoras rurais.
233 - Maior esclarecimento sobre a cadeia produtiva agrícola, a

agregação de valores ao produto e a diversificação de sua
comercialização, com participação de especialistas da área, tais como
veterinários, técnicos agrícolas, nutricionistas, etc.

234 - Criação de formas de estimular e dar autonomia às mulheres
através do acesso ao crédito e à posse de terras, estabelecendo-se
parcerias com a Secretaria Especial de Políticas Públicas de
Promoção da Igualdade Racial.

235 - Incentivo à vida nos bairros, permitindo-se a multiplicidade de
funções como moradia, cultura, lazer, comércio, evitando-se bairros
puramente residenciais isolados e abandonados à noite.

236 - Implantação de programas habitacionais com facilitação de
créditos, priorizando as mulheres chefes de famílias e, sobretudo, as
que forem alvo de violência doméstica, para financiamento da casa
própria, tanto para novas habitações como para obras de
beneficiamento de antigas e precárias moradias, através da Caixa
Econômica Federal e do Ministério das Cidades.

237 - Criação de espaços coletivos de discussão, com participação
das mulheres nas tomadas de decisão dos projetos habitacionais.

238 - Construção de equipamentos esportivos e de lazer infantil nas
áreas rurais.

239 - Instalação, em banheiros e bebedouros, de equipamentos à
altura das crianças e com fácil acesso para portadores de deficiência..

240 - Criação de locais para amamentação e de fraldários em áreas
públicas.

241 - Melhoria da atenção à saúde da mulher no campo, com
aquisição de ambulâncias bem equipadas e atendimento
odontológico.

242 - Reconhecimento da carteira de filiação a sindicato como
documento válido para obtenção de benefício.

243 - Implantação de programas de saneamento básico na zona
rural, com incentivo à coleta seletiva de lixo.

244 - Promoção de campanhas informativas sobre planejamento
familiar nas zonas rurais.

245 - Promoção de cursos de orientação, qualificação e educação
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ambiental para as trabalhadoras rurais que manipulem
agrotóxicos, com parecer de técnicos agrícolas sobre os perigos
dessa prática.

246 - Mudança nos critérios de avaliação de propriedade produtiva
para impedir o descumprimento da obrigação constitucional de que
toda propriedade deve cumprir sua função social.

247 - Garantia, nos reassentamentos, de módulo rural de terra com
potencial produtivo, casa de tamanho compatível com a família,
canalização, saneamento rural e apoio através de projetos de
sobrevivência.

248 - Garantia de que, na construção de barragens, a licença
ambiental não seja concedida até a implantação definitiva do
assentamento, conforme determina a legislação, e que o Ministério
Público acompanhe todo o processo do licenciamento.

GRUPO V
EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA,

CULTURA, ESPORTE, EDUCAÇÃO NÃO SEXISTA
CRECHE

249 - Garantia e ampliação do atendimento escolar, em horário
integral, para crianças e jovens de 6 a 14 anos, com a inclusão de
atividades extracurriculares (culinária, corte e costura, construção civil,
mecânica de autos, etc.) e contratação, como professores, de pais de
alunos e outros membros da comunidade qualificados e que se
encontrem desempregados.

250 - Criação de uma política de creches públicas, com
universalização do acesso, como necessidade social da mulher e da
família e direito da criança, qualificando os educadores infantis e
flexibilizando o horário de funcionamento conforme necessidade das
mães.

251 - Fiscalização para assegurar que seja cumprida a legislação
em vigor concernente a creches nos locais de trabalho, em especial
nas empresas em que for elevado o número de empregados

EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
252 - Manutenção e ampliação da educação básica de jovens e

adultos, garantindo-se financiamento para essa modalidade, e
implantação de outras políticas que visem à diminuição de
analfabetismo, destinando horários alternativos para atender às
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mulheres e a outros públicos que possuam especificidades.

253 - Investimento e ampliação de programas educacionais para
jovens e adultos que garantam a qualidade pedagógica e física para
esta modalidade.

254 - Incentivo, nas escolas, a um trabalho de educação familiar.
255 - Realização de campanhas mais efetivas e realistas sobre os

efeitos das drogas.
CU RR ICULOS

DIREITOS HUMANOS
256 - Inclusão dos temas humanismo, ética e direitos humanos

como disciplinas curriculares nos ensinos fundamental e médio.
257 - Eliminação do preconceito e da discriminação nas questões de

gênero e raça.
258 - Incentivo aos valores de respeito, amor ao próximo e

solidariedade.
259 - Fomento à produção cultural e à pesquisa que trate da

temática da mulher.
260 - Inclusão, no currículo escolar, de disciplinas referentes a

diversidade e cultura nacionais.
261 - Inclusão da conscientização do "papel da mulher' como tema

transversal na educação.
EDUCAÇAO SEXUAL

262 - Ampliação da educação e orientação nas escolas públicas em
parceria com as Secretarias de Saúde, sobre temas relativos a
sexualidade, sexo seguro (prevenção de DST, Aids e métodos
contraceptivos), orientação sexual, direitos específicos, gravidez
indesejada e aborto.

263 - Discussão com os gestores educacionais, orientadores e
professores sobre a necessidade de programas e projetos que visem
fornecer subsídios à família com relação à educação sexual e outras
dificuldades pedagógicas.

264 - Incentivo ao planejamento familiar.
265 - Implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino

fundamental e médio, com a preocupação de formar o cidadão com
valores éticos e humanísticos, trabalhando a conscientização política.

266 - Inclusão, no currículo da educação básica, da conscientização
do jovem para os problemas do envelhecimento.
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CAPACITAÇÃO

267 - Capacitação permanente e promoção de cursos de formação
de gênero, raça e sexualidade, para professores, funcionários
públicos, lideranças, educadores sociais, através de programas
educativos desenvolvidos pelas Secretarias de Educação e pelos
movimentos de mulheres.

268 - Garantia da capacitação de educadores para lidar com as
diversidades de portadores de necessidades especiais, criando reais
condições de trabalho e incentivo salarial para os professores da área.

269 - Capacitação, assessoramento técnico e pedagógico, com
advogados, assistentes sociais, administradores, departamento de
comunicação e todas as áreas de suporte financeiro, para iniciar um
empreendimento na área de educação, na formação da cidadania, na
cultura e lazer.

270 - Instalação de equipamentos que permitam o acesso à Internet
nas escolas e creches, com manutenção e aperfeiçoamento dos
profissionais.

271 - Realização de palestras visando à eliminação de conduta e
pensamento machistas no ambiente escolar.

272 - Viabilização de programas no ensino superior, a fim de que os
estudantes, futuros formadores de opinião, não reproduzam a
educação sexista no ambiente escolar, valendo-se de métodos
alternativos e dinâmicas voltadas para a questão da desigualdade
entre os gêneros.

LEGISLAÇAO
273 - Criação de políticas que garantam à mulher e às crianças lazer

e cultura, propiciando acessibilidade, viabilizando e aprovando
projetos de leis de acordo com sua realidade, propiciando atendimento
à saúde e educação de qualidade.	-

DIVULGAÇAO
274 - Incentivo à cultura, com criação de espaços específicos para

esse fim, como biblioteca itinerante, teatro, etc. Implementação de
políticas que valorizem as tradições culturais, religiosas e populares.

275 - Difusão das informações sobre as diversas questões
referentes à vida e à história das mulheres brasileiras, usando os
meios de comunicação, tendo em vista que a informação é uma arma
na luta pela igualdade e pela garantia dos direitos. Valorização das
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TVs e estações de rádio alternativas.

276 - Proibição de propaganda que possa desvalorizar a imagem da
mulher.

277 - Promoção de campanhas educativas sobre assédio sexual e
moral, dentro das empresas e escolas.

278 - Veiculação, pela mídia e através de cartilhas, de temas
relativos à educação social, educação não sexista, respeito, combate
à violência de gênero e à discriminação racial.

279 - Garantia de legenda em todas as programações da TV, aberta
ou fechada - Mulher com Deficiência.

280 - Realização de campanhas pela valorização da mulher nos
diversos aspectos culturais, utilizando a parceria público/privado,
combatendo a desvalorização da mulher na mídia.

281 - Promoção de campanha oficial, na mídia, direcionada para a
sensibilização das questões de gênero.

POLITICAS
282 - Implantação de universidades públicas onde houver demanda.
283 - Criação de faculdades federais na região do Jequitinhonha
284 - Promoção de interação entre mulheres e homens, em todas as

atividades sociais, especialmente nas esportivas e culturais.
285 - Inclusão nos currículos das faculdades, em especial nas de

Direito e de Medicina, de matérias que visem à discussão sobre
violência contra a mulher, direitos reprodutivos e sexuais e direito ao
aborto, evitando omissão e equívocos nas decisões profissionais.

286 - Criação de programa para que as mulheres possam tirar seus
documentos gratuitamente.

287 - Criação de espaços nas escolas, universidades e empresas,
em vários turnos, para que as mães que amamentam possam levar
suas crianças.

288 - Ampliação dos serviços nos Núcleos de Atendimento Familiar
(NAFs), para que se discutam as questões de gênero no programa de
acompanhamento familiar.

289 - Efetivação de parcerias diversas (com universidades, igrejas,
clubes, ONGs, etc), a fim de oferecer atividades de lazer, cultura e
esportes nas comunidades, ampliando os locais de entretenimento.

290 - Implementação de ações (como de educação global) que
levem informações às crianças e adolescentes, como rua de lazer e
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gincanas nos bairros.

291 - Garantia de intérprete de Libras (Língua Brasileira dos Sinais)
e de material em braile nos locais de atendimento público de saúde,
justiça, assistência social, educação, cultura, lazer e esportes, como
também em encontros, cursos, congressos, etc, sempre que
necessário.

292 - Campanhas educativas, orientações e capacitações para a
polícia em geral, em relação ao abuso contra as mulheres.

293 - Campanha educativa sobre afetividade, sexualidade e
cuidados com o corpo.

294 - Criação de políticas públicas que beneficiem mulheres
trabalhadoras urbanas e rurais com menor poder aquisitivo, para
freqüentarem faculdades e o ensino em geral.

295 - Criação de fóruns de formação para mulheres, evitando que
aconteça a reprodução do sistema.

296 - Aumento da renda per capita para os programas de
assistência à infância e adolescência, atendendo a demandas dos
municípios.

297 - Discussão e aprimoramento da adoção de cotas nas
universidades, como estratégia para alcançar a igualdade.

298 - Aumento dos investimentos em educação.
299 - Garantia do ensino pós-médio profissionalizante em todos os

municípios, de acordo com a realidade de cada região.
300 - Construção, reforma e melhoria das instalações físicas das

escolas, de acordo com a necessidade de cada uma, beneficiando a
todos, sem distinção de sexo.

301 - Igualdade de acesso à educação e erradicação do
analfabetismo.

302 - Promoção do acesso das mulheres à informatização.
303 - Apoio e investimento, pelo poder público, em programas

institucionais que promovam debates com enfoque nas questões de
gênero.

304 - Implantação de medidas compensatórias para a permanência
e mobilidade das mulheres negras no sistema educacional, por meio
de programas específicos, nos quais sejam observadas a
disponibilidade, flexibilidade de horários, carga horária mais
apropriada a suas realidades e necessidades.

r:s
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305 - Instituição de bolsa-incentivo para escolarização da mulher

e garantia de licença remunerada em caso de afastamento para
conclusão de mestrado requerido às secretarias estadual/municipais
de educação.

306 - Adoção de políticas educacionais que valorizem o magistério,
profissão desempenhada majoritariamente pelas mulheres, como
instrumento de ampliação de políticas públicas de valorização dos
papéis femininos.

307 - Criação de fóruns regionais para discussão, articulação e
implantação de políticas de gênero nos municípios e no Estado.

308 - Criação de programas permanentes de incentivo à leitura e à
interpretação para todos os segmentos da escola: alunos, professores
e pais.

309 - Democratização e ampliação do sistema de ensino do país,
valorizando os recursos técnicos profissionalizantes para mulheres.

310 - Elaboração de diagnóstico sobre a situação da mulher nas
diversas áreas.

311 - Criação de núcleo para programa de orientação à família.
312- Valorização da produção cultural e científica das mulheres.
313 - Sensibilização dos homens, com o objetivo de construir um

paradigma de gênero, sem discriminação e preconceito.
314 - Criação de secretarias municipais e estadual da mulher.

GRUPO VI - TRABALHO DAS MULHERES - GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA, FORMAÇÃO PARA O MERCADO,

TRABALHO DOMÉSTICO
315 - Criação de cooperativas regionais de materiais recicláveis.
316 - Criação de Centro Regional de Reabilitação de Mulheres

Condenadas.
317 - Criação de cooperativas regionais, em todo o Estado, com

investimento federal, estadual e municipal para produção e
comercialização de produtos de acordo com a vocação do município.

318 - Implantação de políticas públicas para o fortalecimento da
economia solidária, que incluam os grupos de geração de renda
compostos por mulheres.

319 - Redução do percentual pago ao INSS pelas(os)
trabalhadoras(es) autônomas(os) e donas-de-casa para 12%, em vez
dos atuais 20%.
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320 - Implantação •de políticas trabalhistas que permitam

eqüidade de salário e livre acesso da mulher a todos os setores
profissionais.

321 - Criação de uma subdelegacia que fiscalize os direitos
trabalhistas regulamentados e assegurados pela legislação em vigor,
em parceria com o Ministério do Trabalho e sindicatos; criação de
monitorias legais, com órgão de denúncia sobre violação dos direitos
trabalhistas previstos em leis.

322 - Criação e ampliação de programas especiais de crédito
solidário, assessoria técnica e financiamento para cooperativas e
associações de produção e comercialização, empreendimentos
solidários e microempresas compostas por mulheres.

323 - Desburocratização para o acesso às linhas de crédito já
existentes, dando assessoria especial para empresas dirigidas por
mulheres, no intuito de atrair mulheres empreendedoras e abrir
espaço para eelas.

324 - Criação de programas e medidas de prevenção e combate às
discriminações contra as mulheres no mercado de trabalho, em
termos de admissão, salários e benefícios, promoção, capacitação,
ocupação de cargo de chefia e promoção da saúde da mulher.
Igualdade salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma
função. Garantia de melhores condições materiais e humanas às
DRT5 para que possam intensificar a fiscalização do cumprimento da
legislação trabalhista.

325 - Garantia de abono da falta à mãe trabalhadora quando houver
necessidade de acompanhar suas crianças aos serviços de saúde e
ampliação da licença maternidade em caso de filhos com
necessidades especiais.

326 - Garantia de pagamento do seguro-desemprego e do FGTS às
trabalhadoras(es) domésticas(os).

327 - Aprovação do projeto de lei que define a aposentadoria da
dona-de-casa a partir dos 60 anos.

328 - Implementação de políticas públicas que visem à ampliação do
acesso da mulher ao mercado de trabalho; organização de parcerias
com empresas para que possam absorver trabalhadoras, com
inclusão das mulheres portadoras de necessidades especiais.

329 - Redução da jornada de trabalho (para homens e mulheres),
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sem redução do salário, visando à geração de mais empregos.
Apoio ao projeto de lei do Senador Paulo Paim e do Deputado Federal
Inácio Arruda, que prevê a redução imediata da jornada de trabalho de
44 horas semanais para 40 e, progressivamente, para 36.

330 - Combate à discriminação por orientação sexual e por gênero
no mercado de trabalho, bem como à discriminação racial, com
adoção do sistema de cotas para mulheres negras.

331 - Adoção de medidas punitivas rigorosas para as empresas que
adotam a exigência da "boa aparência", proibindo-se que ela figure em
anúncios.

332 - Implementação, no Estado e nos municípios, de uma Política
Estadual de Emprego.

333 - Divulgação ampla dos programas de qualificação existentes,
assim como das formas de isenção e/ou utilização dos recursos a eles
destinados, sobretudo no que diz respeito ao FAT, garantindo sua
ampla fiscalização.

334 - Implementação de política pública que vise à geração de
empregos para mulheres chefes de família.

335 - Criação de cursos de capacitação profissional de qualidade,
nas áreas de produção, comercialização e gerenciamento, destinados
às mulheres, sendo-lhes garantido espaço no mercado de trabalho.

336 - Implementação de políticas de primeiro emprego para
mulheres, sem restrição de faixa etária e raça.

337 - Abertura de concurso público para preenchimento de cargos,
em detrimento de terceirização.

338 - Fiscalização rigorosa dos concursos públicos para que não
sejam revalidados além do tempo previsto em lei e para que não
discriminem as mulheres em suas diversidades.

339 - Criação de frentes de trabalho específicas para mulheres em
órgãos públicos.

340 - Combate ao trabalho infantil doméstico.
341 - Melhoria das condições de trabalho das(dos) profissionais de

saúde e de educação e fiscalização de sua atuação no atendimento
ao público.

342 - Regularização da profissão do sexo.
343 - Aposentadoria das profissionais do sexo.
344 - Implantação, no Estado e nos municípios, de Secretaria de
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Economia Solidária, objetivando garantir a aplicação de políticas
públicas, para dar sustentação a grupos de geração de renda,
cooperativas e demais empreendimentos de economia solidária, em
consonância com a Secretaria Nacional de Economia Solidária e em
parceria com os fóruns de economia solidária existentes.

345 - Inclusão, na dotação orçamentária dos municípios, estados e
União, de previsão de verba para políticas públicas voltadas para o
fortalecimento da economia solidária e demais programas voltados à
criação de emprego e renda.

346 - Implantação, nos municípios e no Estado, da elaboração do
orçamento com participação popular.

347 - Realização de amplas campanhas de divulgação dos
princípios da economia solidária.

348 -Adoção de política pública que garanta espaços físicos para
produção e comercialização dos grupos de geração de renda da
economia solidária e fortalecimento do Mercado Justo.

349 - Criação de um fundo público para o fortalecimento dos
grupos/empreendimentos de economia solidária.

350 - Criação de incubadoras de geração de renda e economia
solidária para mulheres.

351 - Garantia de apoio aos grupos iniciantes de geração de renda
da economia solidária, com a cessão de espaço físico para produção
e comercialização, com apoio técnico (jurídico e contábil),
acompanhamento, orientação e encaminhamento ao Crédito Solidário.

352 - Garantia de desburocratização com relação ao registro dos
grupos de produção da economia solidária.

353 - Garantia de capacitação profissional e gerencial para o
trabalho solidário: cursos de capacitação, autogestão,
encaminhamento ao Crédito Solidário, através do Banco Popular, e
apoio à comercialização.

354 - Garantia de que o Crédito Solidário seja também
acompanhado e orientado por instituições de apoio à economia e que
esse acompanhamento se faça na perspectiva de gênero.

355 - Extensão de parcerias entre a sociedade civil e o poder público
para o fortalecimento dos grupos de produção solidária e demais
instâncias da sociedade, a fim de promover os produtos que tenham a
marca dos grupos constituídos por mulheres.
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356 - Desenvolvimento de oficinas profissionalizantes, com

vistas à formação de grupos de geração de renda, resgatando a
cultura popular. Exemplo: peteca de palha de milho, bonequinha de
pano, entre outras modalidades.

357 - Promoção de eventos, de atividades físicas e de lazer que
propiciem o relacionamento social e humano para as mulheres,
principalmente da terceira idade e de baixa renda.

358 - Inclusão, em todas as políticas implementadas na área da
economia solidária, da perspectiva de gênero, das mulheres
portadoras de deficiência, das jovens, das negras e das idosas.

359 - Implantação de feiras populares e de outros espaços de
comercialização de produtos, com apoio do poder público e com
isenção de taxas.

360 - Incentivo, dentro dás comunidades, a estruturas de trabalho
para as famílias (comércio, indústria, etc).

361 - Construção, nos bairros populares, de vilas e favelas, de
espaços públicos que garantam qualificação, produção e geração de
renda.

362 - Incentivo a programas de criação de padarias, lavanderias
comunitárias, hortas comunitárias, e de programas de agricultura
familiar urbana, garantindo o escoamento da produção nas diversas
comunidades.

363 - Criação e manutenção dos Programas da Cozinha
Comunitária (priorizando as(os) jovens que desenvolvem serviços
comunitários).

364 - Garantia de creche nos grupos de geração de renda em que
haja mulheres trabalhadoras.

365 - Realização em 2004 do 1 Encontro Municipal de Economia
Popular Solidária, na perspectiva de gênero, apontando a realização
de um Encontro Estadual de Economia Solidária.

366 - Incentivo aos movimentos argüidos por donas-de-casas,
contando com apoio de órgãos como o Procon, e incentivo e
esclarecimentos quanto à economia doméstica.

367 - Criação de programas, inclusive nas escolas, voltados para a
educação de consumo ético e solidário.

368 - Instituição de aposentadoria para donas-de-casa aos 60 anos
de idade, independentemente de contribuição.

rs
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369 - Criação de políticas sociais de distribuição efetiva da

renda.
370 - Desenvolvimento de programas de qualificação para as

diferentes faixas etárias.
371 - Desenvolvimento de políticas de geração de renda, a partir do

desenvolvimento sustentável e dos recursos naturais do município.
372 - Inclusão das empregadas domésticas e diaristas na categoria

de trabalho da CU, e não na categoria especial.
373 - Implantação de linha de crédito específico para mulheres, de

fácil acesso e, principalmente, desburocratização do Pronaf mulher.
374 - Apoio a organizações urbanas e rurais de mulheres, utilizando

os recursos comunitários na geração de renda, extensivo a
afrodescendentes.

375 - Cumprimento da Lei da Creche pública e gratuita, extensiva a
todas as mulheres, independentemente do vínculo empregatício.
Funcionamento das creches dos municípios em período integral
(inclusive nas férias e feriados).

376 - Fiscalização do cumprimento da equiparação salarial entre
homens e mulheres, direito já reconhecido pela legislação.

377 - Valorização da mulher profissional que está na faixa etária
superior a 30 anos e que tem sua carreira encerrada pela própria
sociedade, numa atitude de desrespeito.

378 - Criação de programas de socialização e reintegração de
adolescentes infratoras, usuárias de drogas, pertencentes a grupo de
risco ou vítimas de violência.

379 - Aplicação de penas mais severas para aliciamento •de
menores.

380 - Aumento de metas para o Programa Agente Jovem de
Desenvolvimento.

381 - Efetivação das municipalizações das microunidades de
produção, para serem reativadas, dando sustentação à geração de
emprego e renda para as mulheres.

382 - Divulgação mais ampla dos projetos de geração de renda
existentes, objetivando a inserção das mulheres no desenvolvimento
local.

383 - Criação de um espaço físico de lazer e terapia ocupacional
para as mulheres de baixa renda, com cursos profissionalizantes e
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venda dos produtos, como também balcão de informações para
serviços terceirizados.

384 - Desenvolvimento de políticas efetivas de combate à pobreza e
ao analfabetismo.

385 - Igualdade nas relações de trabalho, com reformulação no
sistema de previdência social, beneficiando o imenso contingente de
mulheres que contribuem para o desenvolvimento social e econômico
do país.

386 - Formulação de políticas públicas que estimulem a geração de
renda e a redução da precariedade do trabalho informal.

387 - Fiscalização das relações de trabalho, com sanção para as
instituições públicas e/ou privadas e empresas infratoras. Aquelas que
não têm creches, não assinam carteira de trabalho (conforme a lei),
exigem atestado de esterilidade, desrespeitam os direitos das
trabalhadoras, não devem participar das concorrências públicas e
devem pagar multas. O poder público deve divulgar anualmente a lista
das empresas ou instituições infratoras.

388 - Implantação, nos municípios, de equipamentos sociais
(lavanderias, restaurantes, áreas de lazer, hortas comunitárias) nos
bairros populares, vilas, favelas e nos conjuntos habitacionais, para
famílias de baixas rendas.

389 - Desenvolvimento de métodos para estimativa do valor
econômico do trabalho não remunerado das mulheres em casa, que
asseguram a reprodução cotidiana e a reposição geracional da força
de trabalho, pela criação dos(as) filhos(as), futuros(as)
trabalhadores(as).

390 - Programa de renda mínima para as mulheres urbanas e rurais,
priorizando as chefes de família, mães solteiras e idosas sem recursos
mínimos para prover a própria subsistência.

391 - Divulgação, fiscalização e revisão do ordenamento jurídico, de
forma que assegure o direito das mulheres no mercado de trabalho.

392 - Criminalização da discriminação contra a mulher como
responsabilidade do município nos casos das relações de trabalho e
salário.

393 - Criação de projetos específicos de amparo à mulher
desempregada.

394 - Divulgação da importância da mulher no mercado de trabalho.
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395 - Criação de um órgão protetor da mulher, que denuncie

abusos no meio profissional.
396 - Desenvolvimento de métodos para estimativa do trabalho não

remunerado de reprodução social, trabalho doméstico e trabalho
parental, realizado por muitas mulheres (esposas) e chefes de família,
que asseguram a reprodução cotidiana e a reposição geracional da
força de trabalho, pela criação dos(as) filhos(as), futuros(as)
trabalhadores(as).

397 - Garantia de programa de renda mínima para as mulheres
urbanas e rurais, priorizando-se as chefes de família, mães solteiras e
idosas sem recursos mínimos para promover a própria subsistência.

398 - Adoção, pelo MEC, das Escolas Família Agrícola (EFA5) como
modelo de educação no meio rural em todo o território nacional, de
forma a contemplar as mulheres rurais nas políticas públicas e como
instrumento para desenvolver a geração de emprego, renda e
empreendedorismo no meio rural.

399 - Implementação de uma política pública de crescimento
econômico, visando aumentar os postos de trabalho, priorizando-se as
mulheres.

400 - Inclusão, no orçamento público municipal, estadual e federal,
de recursos necessários para investir em ações concretas, que
elevem as mulheres mineiras a um patamar de igualdade e ao início
da construção de sua plena cidadania.

401 - Dinamização, no Estado de MG, do programa de Reforma
Agrária, para assegurar a fixação das famílias no campo, gerando
novos empregos e justiça social.

402 - Instituição, no Estado, da política de habitação de interesse
social para famílias de baixa renda composta por fundo e conselho de
moradia popular, abrindo novas frentes de trabalho com a produção e
garantindo condições dignas de habitação.	-

GRUPO VII - MULHER E PODER: PARTICIPAÇAO SOCIAL E
POLÍTICA

403 - Quanto à ampliação da participação política da mulher:
404 - Levantamento comparativo, pelo poder público, da

participação de mulheres e de homens nas diferentes instâncias de
governo, incluindo a hierarquia dos cargos existentes, levando em
consideração todas/os os que ali trabalham, para um diagnóstico das
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discriminações existentes, disponibilizando essas informações de
forma democrática para toda a sociedade.

405 - Garantia de uma cota mínima de 30% para mulheres, na
ocupação de cargos de direção nas administrações municipais,
estaduais e federal, considerando cada órgão e cada secretaria.

406 - Incentivo ao ingresso das mulheres na vida política, através da
participação em cursos de formação, desenvolvendo a temática
Mulher e Poder, dirigidos para as mulheres de diversas comunidades
do Estado, garantindo a participação de mulheres da comunidade e
das que estão na direção das associações comunitárias, ONGs,
colegiados e outras frentes.

407 - Criação de oportunidades de formação de mulheres em novas
tecnologias da informação e comunicação, como instrumento de
qualificação das pessoas e das comunidades, para o avanço de uma
sociedade justa e eqüitativa.

408 - Ampliação de políticas afirmativas, com recorte em etnia, raça,
idade e necessidades especiais, que agilizem os processos na justiça,
como os referentes a crimes de racismo e a todas as formas de
discriminação.

409 - Participação das mulheres no debate sobre a reforma política,
visando sustentar e ampliar para 50% sua representação; pressão
sobre os partidos políticos para o cumprimento da cota de 30% de
mulheres nas listas eleitorais, nos níveis federal, estadual e municipal,
a partir das eleições de 2004; garantia de destinação do fundo
partidário para campanhas de mulheres, de forma igualitária,
constando da prestação de contas dos partidos políticos.

410 - Promoção, pelos partidos políticos, de cursos de formação e
capacitação política para candidatas e demais militantes, garantindo-
lhes participação junto à mídia no tempo de propaganda partidária e
eleitoral, divulgando as temáticas de participação política das
mulheres, de igualdade, cidadania e democracia.

411 - Atuação junto aos candidatos a cargos políticos na definição
clara de políticas públicas para as mulheres.

412 - Elaboração de políticas públicas específicas para as mulheres
portadoras de necessidades especiais, no sentido de possibilitar seu
acesso à vida pública.

413 - Adoção de medidas judiciais e legais para garantir às mulheres

WN
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igualdade de acesso • às estruturas de poder, incorporando
perspectivas de gênero na legislação dos programas e projetos
governamentais.

414 - Garantia de paridade de representação de homens e mulheres
na instâncias decisórias dos três níveis do governo.

415 - Quanto aos programas, ações e estruturas institucionais:
416 - Aprimoramento dos marcos legais e institucionalização das

políticas de gênero, através de um pacto entre os três níveis do Poder
Executivo - municipal, estadual e federal -, possibilitando a criação ou
consolidação de órgãos apropriados de gestão e, ao mesmo tempo, a
implantação da transversalidade nas ações.

417 - Elaboração de um programa permanente de coleta de dados e
diagnósticos sobre a situação da mulher, em nível municipal, estadual
e federal, no que diz respeito às políticas públicas implementadas, e
sua atualização periódica por parte do poder público, conselhos ou
através de parcerias com outras entidades.

418 - Fortalecimento dos mecanismos institucionais de políticas para
as mulheres (secretarias, coordenadorias), para a implantação das
políticas públicas para as mulheres e de um plano de igualdade e
inclusão emergencial, a médio e a longo prazos, e que promova a
transversalidade das ações de governo com recorte de gênero, ou a
criação de órgãos com autonomia administrativa e financeira que
coordene e execute, em parceria com as demais instâncias
governamentais e não governamentais, tais políticas, devendo contar
com pessoas qualificadas, envolvidas com a temática, podendo ser
indicadas pelos conselhos de direitos da mulher.

419 - Inclusão, no planejamento feito pelos governos, de projetos
que contribuam para a igualdade entre mulheres e homens,
garantindo a sua continuidade mesmo quando houver alternância de
poder. Que nos equipamentos públicos existam ações educativas, nas
salas de espera e demais dependências das escolas, que contemplem
especificamente as questões das mulheres, como cartazes, fôlderes,
vídeos, entre outros, a fim de promover mudança de comportamento e
cultural das pessoas. Inclusão, no planejamento, de programas de
capacitação de lideranças comunitárias nas questões de gênero.

420 - Inclusão de programas nos órgãos e espaços de mídia dos
governos, buscando alternativas de promover um diálogo constante
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com a mídia privada, a fim de que a mulher seja respeitada em
todas as esferas da vida e seus direitos possam ser veiculados para o
público.

421 - Incentivo à criação de Conselhos da Mulher e fortalecimento
dos já existentes, aperfeiçoando sua estrutura e garantindo a
execução de suas propostas, em articulação com órgãos, secretarias,
comunidades e movimentos populares, aos quais estão integrados.

422 - Garantia de paridade entre governo e sociedade civil na
composição dos Conselhos Municipais e Estadual da Mulher.

423 - Ampliação, em nível nacional, da discussão na mídia em
relação à política para os direitos das mulheres, partindo da
Constituição de 1988 e demais leis existentes, para que sejam
realmente cumpridas.

424 - Maior integração entre os conselhos de mulheres e os
equipamentos públicos que atendam na ponta dos serviços.
Otimização dos núcleos regionais de atendimento à mulher em todas
as idades.

425 - Realização de encontros regionais que busquem maior
integração e discussão de temas alusivos aos grupos.

426 - Promoção de cursos de capacitação para servidores públicos
da área da saúde, da educação e da segurança que atendem
mulheres que estejam passando por situação de violência, para o
acompanhamento humanitário. Desenvolvimento de programas
destinados a preparar as(os) funcionárias(os) para prestarem melhor
atendimento ao público.

427 - Criação de políticas públicas de valorização da(o) servidora(or)
de carreira, focalizando a questão de gênero e a questão étnico-racial,
visando à auto-estima das(os) funcionárias(os). Desenvolvimento de
programas com os (as) funcionários(as) públicos(as) para que os(as)
mesmos(as) tenham mais preparo e empenho nos atendimentos às
mulheres em situações de risco por discriminação de gênero e raça.

428 - Criação de políticas públicas para as mulheres e de parcerias
nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social, geração de
renda e esportes, com o recorte de gênero. Estabelecimento de
parcerias com a iniciativa privada para viabilizar programas.

429 - Incentivo para que as várias religiões discutam o tema e
reconheçam a mulher como sujeito de direitos, revendo o papel
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subalterno que tem em algumas delas. Discussão com a Igreja
Católica sobre o tema mulher, com vistas à Campanha da
Fraternidade.

430 - Estímulo a maior participação dos representantes das
Câmaras Municipais e da Assembléia Legislativa nos eventos,
seminários e palestras sobre a questão da mulher.

431 - Implementação, nos programas dirigidos à juventude, de um
recorte de gênero e valorização de sua voz na política.

432 - Estabelecimento de política especial para aproveitamento do
potencial de trabalho das mulheres da terceira idade, buscando incluí-
las nos cursos específicos de treinamento.

433 - Criação de fóruns permanentes de discussão, informação e
participação das mulheres detentoras de cargos públicos, com ênfase
nos desafios da mulher no poder, com direitos e deveres, numa
perspectiva de gênero, no interior da máquina pública. Garantia, no
calendário dos municípios, em especial na programação das escolas,
de uma semana de conscientização relativa à mulher.

434 - Fiscalização e controle pelos Conselhos da Mulher dos
programas sociais, fazendo cumprir os critérios existentes para
beneficiar quem de fato necessite.

435 - Divulgação das leis que garantem os direitos das mulheres e
os mecanismos de acesso à justiça, com o objetivo de promoção da
cidadania feminina.

436 - Pressão junto ao Legislativo para agilizar a tramitação dos
projetos relativos à mulher e divulgar as conquistas legislativas
existentes.

437 - Quanto à ampliação da participação social da mulher:
438 - Orientação dos programas e cursos de capacitação voltados

para a mulher no sentido de estimular sua participação nos cargos de
direção de entidades associativas, sindicatos e de representação da
sociedade, incluindo a discussão de cotas.

439 - Estímulo estrutural e moral às mulheres para integrarem as
diferentes instâncias de participação, sobretudo os conselhos
populares junto aos governos, como forma de controle das ações do
Estado.

440 - Fortalecimento do movimento popular, através do
reconhecimento das associações de moradores(as), movimentos de
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mulheres e movimentadas mulheres jovens, grupos voltados para
a questão de gênero, clubes de mães, terceira idade e de donas-de-
casa.

441 - Levantamento de todos os grupos de mulheres e movimentos
organizados, a fim de serem chamados a acompanhar as políticas
públicas que estão sendo implantadas.

442 - Incentivo às práticas de resgate da auto-estima da mulher,
como encontros, palestras, grupos de auto-ajuda e terapias.

443 - Estabelecimento de parcerias, pelos governos, com
universidades, igrejas, clubes, ONGs e outros, a fim de oferecer
atividades de lazer, cultura e esportes nas comunidades, ampliando
os locais de entretenimento.

444 - Criação de fóruns que estabeleçam a intersetorialidade entre
educação, cultura, saúde, esporte e assistência social, a fim de
contribuir para a formulação de políticas de atenção à mulher.

445 - Criação imediata de uma comissão municipal intersetorial,
visando, dentre outras ações, à criação do Conselho Municipal da
Mulher. Interligação das políticas públicas em nível federal, incluindo
os respectivos conselhos nas esferas de governo, garantindo a
participação das mulheres

446 - Criação de mercanismos que possibilitem a participação de
mulheres e homens nos diversos eventos em condições de igualdade.
Promoção da consciência quanto à importância da divisão das tarefas
domésticas como instrumento de incentivo à participação social das
mulheres.

447 - Desenvolvimento de campanhas de valorização do voto da
mulher como cidadã e de inventivo à participação política.

448 - Criação de Centro de Referência da Mulher (com palestras,
treinamentos, cursos profissionalizantes, orientações de como se
defenderde abusos, distribuição de cartilha, camisinhas, etc), visando
à capacitação profissional, acompanhamento e apoio à mulher, com
espaço jurídico, psicológico, formação e educação em política pública,
resgatando o direito à cidadania.

449 - Realização da II Conferência Estadual no prazo de dois anos,
para avaliação das propostas aprovadas na 1 Conferência e da
estrutura da política de gênero desenvolvida no Estado em todas as
áreas.

rÀ
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• MOÇÕES

GRUPO II
Pela instalação de DEAMs
1 - Defendemos a instalação de Delegacia Especial de Atendimento

à Mulher (DEAM), com estrutura física e humana, com delegado do
sexo feminino e profissionais capacitados, com afinidade e
sensibilidade para a causa da mulher, em todos os municípios,
especialmente em Governador Valadares, onde existe programa de
apoio à mulher, casa-abrigo, mas não existe DEAM.

Em defesa das lésbicas
2 - Além de todas as violências sofridas pelas mulheres, as lésbicas

sofrem a discriminação, o preconceito e a violência de origem
homofóbica. O Movimento de Lésbicas Feministas quer o
reconhecimento de suas questões específicas. Que haja o recorte de
orientação sexual em todas as propostas de combate à violência
contra a mulher.

GRUPO IV
3 - Os participantes do Grupo IV solicitam veementemente uma

pronta ação das autoridades no sentido de que seja concedida
assistência médica e odontológica adequada para a trabalhadora e
artesã Wagna, moradora da região rural de Santa Luzia, que há 24
anos produz objetos de barro e adquiriu doença originária de bactérias
existentes na argila por ela manipulada. A artesã, cujo filho exerce o
mesmo ofício e também já manifesta sinais característicos da
presença da bactéria no estômago, tem dores no corpo e sofreu perda
dos dentes superiores. E pessoa humilde, está em tratamento
odontológico sem ser assistida pela Previdência. Necessita, com
urgência, a exemplo de seu filho, de tratamento apropriado, somente
possível com a intervenção do poder público.

GRUPO VII
4 - O Conselho Municipal da Mulher de Contagem vem

cumprimentar, em forma de "Moção de Honra," as mulheres presentes
nesta conferência, que será com certeza histórica, como também o
Conselho Estadual da Mulher e a ALMG, que organizaram o evento.
Esperamos que o nosso documento vá realmente ser desenvolvido
como políticas públicas nos nossos municípios.

5 - Apoiamos e nos solidarizamos com todas as deputadas e
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participantes desta conferência que, seguindo o princípio da luta
de participação igualitária nas esferas de poder, se disponibilizarão
como candidatas a prefeitas e vereadoras nesta próxima eleição.
Saudamos a todas pela ousadia, coragem e sensibilidade na busca de
uma política mais participativa e mais humana.

6 - Moção de congratulação à deputada Jô Moraes, pela
sensibilidade de perceber o erro cometido quanto à falta de uma
pessoa negra na mesa e a promessa de corrigir o erro antes do
término deste evento.

A Sra. Presidente - A Presidência agradece a presença dos
convidados, das autoridades e dos participantes. -
ATA DA lia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 10/6/2004
Às 14h3emin, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados João Bittar, Paulo Cesar e Olinto
Godinho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Bittar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 2.918 e
2.928/2004. 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, 22 de junho de 2004.
João Bittar, Presidente - Olinto Godinho - Ricardo Duarte.
ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 316/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalclever Lopes, Fábio Avelar, Irani Barbosa e Dalmo Ribeiro Silva,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
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deputados Domingos Sávio, Laudelino Augusto e Paulo Piau.
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 faz a leitura de
ofício encaminhado pelo Vereador Genir Carneiro da Rocha,
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé, e informa que a reunião
se destina a ouvir os Srs. Márcio Lobato, da Delegacia Especializada
em Roubo de Carga em Belo Horizonte; Víctor Correa de Oliveira,
Promotor da Comarca de Guapé; João Bosco da Silva Penha, da
Delegacia de Guapé; Bráulio Stivanin Júnior, da Delegacia de Poços
de Caldas; Renato Maia, Promotor da Comarca de Poços de Caldas;
Edgar Alves Santos, Promotor da Comarca de Espera Feliz; Waullio
Mattos Oliveira, Delegado de Espera Feliz; Paulo Henrique Delicole,
Promotor da Comarca de Muzambinho; João Simões de Almeida
Júnior, Delegado de Muzambinho; Hamilton Vieira, Promotor da
Comarca de Varginha; Celso Ávila Prado, Delegado Seccional de
Machado; Flávio Tadeu Destro, Delegado de Poço Fundo; Osvaldo
Wiermann Júnior, Delegado de Lavras; e Reinaldo Roda, Delegado da
Polícia Federal em Santos. A Presidência esclarece que os Srs. Victor
Correa de Oliveira, Renato Maia, Edgar Alves Santos, Paulo Henrique
Delicole, Hamilton Vieira e Reinaldo Roda não puderam comparecer e
justificaram sua ausência. O Presidente passa a palavra convidados,
que fazem suas considerações iniciais. Em seguida, os Deputados
presentes questionam os convidados. Na fase de discussão e votação
de proposições da Comissão, são submetidos a votação e aprovados,
cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados: Sargento
Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública no
Município de Guapé, a fim de se apurarem as denúncias de desvio de
mais de 30 mil sacas de café dos armazéns da Cooperativa dos
Cafeicultores de Guapé, com convidados que menciona; Rogério
Correia (4), em que solicita sejam agendadas visitas desta Comissão
ao Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado, ao
Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais; ao Procurador-
Geral do Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça; seja enviado
ofício ao Banco Central do Brasil solicitando a agilização da entrega
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de cópia do Relatório de Auditoria de Fraudes e Ocorrências
Especiais da CAFECREDI ao MM. Juiz da Comarca de Poços de
Caldas, além do envio de cópia a esta CPI; seja ouvido nesta
Comissão o Sr. Jaime Junqueira Payne, ex-administrador da
Cooperativa Regional de Cafeicultores de Poços de Caldas; sejam
convidados a participar de reunião desta comissão os Srs. Gilmar Dias
Machado e Célio Jacinto, Delegados da Polícia Federal em Varginha,
que investigam o possível desvio de verbas do sistema financeiro
destinadas a investimentos no setor cafeeiro do Estado, além do Sr.
Maurício Mesquita Carvalho, representante da Receita Federal em
Varginha, e um representante da Receita Estadual; Irani Barbosa (3),
em que pleiteia seja solicitada ao Secretário de Defesa Social a
indicação de um delegado de polícia encarregado de liderar a
investigação do desaparecimento do café no Estado de Minas Gerais,
a fim de subsidiar os trabalhos de investigação desta CPI; seja
solicitado ao Ministério Público Estadual o encaminhamento a esta
CPI de cópias de todas as denúncias recebidas por esse órgão
envolvendo o desaparecimento de café no Estado e as providências
tomadas, a fim de subsidiar os trabalhos de investigação desta
comissão; sejam solicitados ao Secretário de Defesa Social, a quem
está integrada a Polícia Civil, para fins operacionais, todos os
inquéritos policiais relativos ao desaparecimento de café no Estado e
Adalclever Lopes (7), em que solicita sejam fornecidos, pelas
delegacias de policia de Guapé, Poços de Caldas, Espera Feliz,
Muzambinho, Varginha, Poço Fundo, São Sebastião do Paraíso,
Carmo do Rio Claro e Lavras, todos os boletins de ocorrência policial,
relativos a furto, desvio, desaparecimento de café, no âmbito de sua
jurisdições, nos últimos 5 anos; em que pleiteia sejam solicitadas ao
Delegado de Polícia Civil de Espera Feliz cópias de todos os
procedimentos policiais relativos ao desvio de café na região por ela
jurisdicionada e, especialmente, dos inquéritos que tiveram como
conclusão o indiciamento do Diretores da COAVAP; em que pleiteia
sejam solicitadas ao Juiz da Comarca de Espera Feliz cópias dos
processos que menciona e dos inquéritos que os instruem; em que
solicita seja realizada reunião da Comissão no Município de São
Sebastião do Paraíso, para que sejam ouvidos os Diretores da
COOPARAISO e os produtores locais; em que solicita seja fornecido
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pelas Cooperativas de Produtores de Café de Guapé, Poços de
Caldas, Espera Feliz, Muzambinho, Varginha, Poço Fundo, São
Sebastião do Paraíso, Carmo do Rio Claro e Lavras a relação de
compradores e vendedores de café, relacionados por nome, data da
operação, volume e valor das transações nos últimos 5 anos; em que
solicita seja realizada reunião da Comissão no município de Espera
Feliz; e em que pleiteia sejam solicitadas ao Departamento de Polícia
Federal informações acerca dos registros a saída e o posterior
ingresso ao território nacional do Sr. Luiz Gonzaga do Carmo Brinati.
O Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração dos convidados, a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Fábio

Avelar - Rogério Correia - Domingos Sávio - Dalmo Ribeiro Silva -
Adalclever Lopes.	 1	 -

ATA DA 168 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 15/6/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos
Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o
Projeto de Lei n° 1.551/2004, do Deputado George Hilton, que dispõe
sobre o sistema de bônus e de pontuação por merecimento, destinado
aos policiais civis e militares que apreenderem armas. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre o referido assunto. Registra-se a presença dos Srs. Sarg. PM
José Luiz Barbosa, Presidente da Associação dos Praças e
Bombeiros Militares de Minas Gerais; Maj. PM Zoé Ferreira Santos,

rs
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Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros
Militares de Minas Gerais; Valério Schettino Valente, Diretor de
Mobilização, representando o Sr. Antônio Marcos Pereira, Presidente
do Sindicato da Polícia Civil de Minas Gerais, os quais são convidados
a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu
origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Alberto Bejani.

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/6/2004
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante da
pauta. O Presidente acusa o recebimento da Proposta de Ação
Legislativa n° 227/2004 e informa que avocou a si a relatoria da
matéria. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
Proposta de Ação Legislativa n° 224/2004 (relator: Deputado
Leonardo Quintão), que recebeu parecer pela aprovação na forma do
projeto de lei apresentado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2004.
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André Quintão, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.335/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 142/2003, o projeto de lei em tela institui e
estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades
de Agricultura e Pecuária.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003, foi o projeto
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, apresentando as
Emendas n

os 1 a 5. Em seguida, a Comissão de Administração
Pública opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nos 3 e 5,
da Comissão de Constituição e Justiça, 6 a 9 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 4, que apresentou, e pela rejeição das Emendas nos 1 e 2,
da mesma comissão.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

Atendendo ao disposto no art. 50 da Emenda à Constituição do
Estado n° 57, de 2003, envia o Governador do Estado o projeto de lei
em tela, que trata do Plano de Carreira do Pessoal do Grupo de
Atividades de Agricultura e Pecuária, que compreende o Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -, a Fundação Rural Mineira -
RURALMINAS - e o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER - MG.

O projeto propõe a redução do número de carreiras existentes no
Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, reunindo servidores
com formações profissionais diversas. Assim, as 38 modalidades de
classes de cargos serão transformadas em apenas 8, cada uma das
quais estruturada em uma carreira específica, criando a possibilidade
de haver servidores com formações e níveis de escolaridade
diferentes em uma mesma carreira, conforme a exposição de motivos
encaminhada pelo Governador do Estado.

Segundo o Governador do Estado, na Mensagem n° 142/2003, que
encaminha o projeto, a proposição tem como escopo o incentivo ao
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aperfeiçoamento contínuo do servidor, por meio da valorização da
qualificação profissional e do desempenho eficiente, para fins de
desenvolvimento na carreira. A formulação de planos de carreiras em
conformidade com o modelo proposto permitirá a evolução do
vencimento básico, do grau de responsabilidade e da complexidade
de atribuições, de acordo com o posicionamento do servidor em sua
carreira, vinculando-se o desenvolvimento na carreira ao mérito
funcional e à formação do servidor. Assim, a proposta visa a dotar o
IMA, a RURALMINAS e o ITER de maior eficiência e agilidade no
planejamento, na execução, no controle e na fiscalização de suas
atividades.

Vale ressaltar que o projeto possibilita que os servidores ativos e
inativos façam a opção por permanecer na carreira em que já se
encontram ou por mudar para a nova carreira. Essa possibilidade cria
uma situação que deixa para o servidor a escolha do regime jurídico
ao qual irá se submeter. Assim sendo, servidores com idênticas
atribuições poderão figurar em carreiras diversas e poderão ter, no
futuro, remuneração diferenciada.

Visando aperfeiçoar a proposição, as comissões que nos
antecederam apresentaram emendas que aprimoram alguns
dispositivos do projeto. Posteriormente, por meio da mensagem n°
226/2004, publicada no "Diário do Legislativo" de 4/6/2004, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa novas sugestões de
emendas modificando o projeto original. Parte dessas emendas
coincide com as alterações propostas pelas comissões anteriores, e
outras emendas este relator decidiu acatar, por entender que
aperfeiçoam o projeto, razão pela qual optamos por apresentar, ao
final de nosso parecer, o Substitutivo n° 1.

O substitutivo incorpora parte das emendas apresentadas pelas
comissões anteriores, com exceção das Emendas n os 2, 3, 4 e da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 4.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não apresenta
impacto para os cofres públicos. Sobre a observância do art. 17 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), que exige seja a criação de cargos públicos acompanhada da
estimativa do impacto financeiro-orçamentário da proposta e da
demonstração da origem dos recursos, foi encaminhado a esta Casa

MUN
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Legislativa demonstrativo segundo o qual a pretendida criação ou
transformação de cargos não implicará aumento da despesa pública
com pessoal, uma vez que diversos outros serão extintos.

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

1.335/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 9 e da Subemenda

n° 1 à Emenda n°4.
Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam

prejudicadas as Emendas nos 1, 5, 6, 8 e 9.
SUBSTITUTIVO N° 1

Institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do
Poder Executivo:

- Fiscal Agropecuário;
II - Fiscal Assistente Agropecuário;
III - Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária;
IV - Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária;
V - Auxiliar Operacional;
VI - Analista de Desenvolvimento Rural;
VII -Técnico de Desenvolvimento Rural;
VIII - Auxiliar de Desenvolvimento Rural.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e

o número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do

rÀ
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quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados
nos quadros de pessoal das seguintes entidades da administração
indireta do Poder Executivo:

- no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, os cargos das
carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal Assistente Agropecuário,
Especialista de Gestão de Defesa Agropecuária, Assistente de Gestão
de Defesa Agropecuária e Auxiliar Operacional;

II - na Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - e no Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, os cargos das
carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, Técnico de
Desenvolvimento Rural e Auxiliar de Desenvolvimento Rural.

Art. 40 - As atribuições gerais das carreiras instituídas por esta lei
são as constantes no Anexo IV.

§ 1° - As atribuições especificas das carreiras de que trata esta lei
são as definidas em regulamento.

§ 20 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de Fiscal
Agropecuário e Fiscal Assistente Agropecuário possuem natureza de
atividade exclusiva de Estado.

Art. 50 - A lotação dos cargos de provimento efetivo das carreiras de
que trata esta lei será definida em decreto e fica condicionada à
anuência das entidades envolvidas e à aprovação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o
interesse da administração.

§ 1° - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade, a
lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação

rÁT
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da SEPLAG.

§ 20 - A mudança de lotação de cargos e de servidores somente
será possível entre as entidades que possuírem cargos de provimento
efetivo integrantes da mesma carreira.

Art. 61 - Poderá haver transferência de servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo das carreiras constantes nos incisos VI a
VIII do art. 1° entre a RURALMINAS e o ITER, condicionada à
existência de vaga na mesma carreira e na entidade para a qual o
servidor será transferido, nos termos do regulamento.

Art. 70 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei para órgão ou
entidade não relacionado no art. 3 0 para exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os ocupantes de cargo de provimento efetivo integrante das
carreiras do IMA cumprirão jornada de quarenta horas semanais.

Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei,
ingressarem, por meio de concurso público, na RURALMINAS e no
ITER-MG terão jornada de trabalho semanal de trinta ou quarenta
horas, conforme definido no respectivo edital.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras de
que trata o "caput" deste artigo, fixado em tabelas distintas, será
proporcional à jornada de trabalho do servidor.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

§ 1 0 - O ingresso nas carreiras de que trata esta lei dependerá de
comprovação mínima de habilitação em nível:

- superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Fiscal Agropecuário, Especialista em Gestão de Defesa
Agropecuária e Analista de Desenvolvimento Rural;

II - intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de Gestão de
Defesa Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento Rural.
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§ 2° - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreenda

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação e conforme definido no edital do concurso;

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 e conforme definido no edital do concurso.

Art. 11 - O concurso público será de caráter eliminatório e
classificatório e deverá conter as seguintes etapas sucessivas, tendo
em vista as especificidades e peculiaridades das atividades:

- para as carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal Assistente
Agropecuário, Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária e
Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária:

a) provas ou provas e títulos;
b) curso de formação técnico-profissional, se necessário, nos termos

do regulamento;
II - para as carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e

Técnico de Desenvolvimento Rural:
a) provas ou provas e títulos;
b) prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
c) prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
d) curso de formação técnico-profissional, se necessário, nos termos

do regulamento.
Parágrafo único - As instruções reguladoras dos processos seletivos

serão publicadas em edital que conterá, tendo em vista as
especificidades e peculiaridades das atividades 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:
a) de estar o candidato no gozo dos direitos políticos;

rÀ



1469
b) de quitação com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
Art. 12 - Concluído o concurso público e homologados os

resultados, a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1°—O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.
• § 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 11;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o cargo, por meio de avaliação
módica, nos termos da legislação vigente.

Art. 13 - 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 Agricultura e Pecuária, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 14 - O desenvolvimento do servidor público nas carreiras de
que trata esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 15 - Progressão é a passagem do servidor efetivo do grau em
que se encontra para o grau subseqüente no mesmo nível do cargo
da carreira a que pertence, condicionada à permanência do servidor
no grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos de efetivo exercício,
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bem como a duas avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias.

Art. 16— Promoção é a passagem do servidor público efetivo de um
nível para o imediatamente superior, na mesma carreira a que
pertence.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível para o qual
foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 17 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Parágrafo único - 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. 18 - A promoção fica condicionada ao preenchimento dos
seguintes requisitos:

- participação e aprovação do servidor em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias, nos termos da legislação vigente;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao
qual pretende ser promovido, se houver.

Art. 19—O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
art. 11 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a que se refere
o art. 18 serão desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro.

Ad. 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 satisfatórias para fins de progressão ou
promoção na hipótese de formação diversa ou superior àquela exigida
para o nível em que o servidor estiver posicionado na carreira,
relacionada com a natureza e complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do

WAN



1471
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para fins de concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
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.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 22 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Fiscal Agropecuário do IMA, fixado no Anexo 1 desta lei,
serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Técnico
Agropecuário e Analista Técnico de Laboratório transformados em
quinhentos e trinta e nove cargos de provimento efetivo de Fiscal
Agropecuário;

II - ficam criados oitenta cargos de provimento efetivo de Fiscal
Agropecuário.

Art. 23 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Fiscal Assistente Agropecuário do IMA, fixado no Anexo 1
desta lei, serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico em
Agropecuária e Auxiliar em Agropecuária transformados em
quatrocentos e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal Assistente
Agropecuário;

11 - ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal
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Assistente Agropecuário.

Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária do IMA,
fixado no Anexo 1 desta lei, serão realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Apoio Técnico transformados em
quarenta e nove cargos de provimento efetivo de Especialista em
Gestão de Defesa Agropecuária;

II - ficam criados sessenta cargos de provimento efetivo de
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária.

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária do IMA,
fixado no Anexo 1 desta lei, serão realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Apoio Técnico transformados em
cento e sessenta e oito cargos de provimento efetivo de Assistente de
Gestão de Defesa Agropecuária;

II - ficam criados cento e vinte cargos de provimento efetivo de
Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Oficial em Agropecuária, Motorista,
Agente Agropecuário, Agente de Administração e Telefonista do IMA
existentes na data de publicação desta lei ficam transformados em
cento e oitenta cargos de provimento efetivo de Auxiliar Operacional,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que
ficam extintos:

- noventa e cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - quinze cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - cento e seis cargos de Oficial em Agropecuária;
IV - dez cargos de Motorista;
V - duzentos e trinta e cinco cargos de Agente em Agropecuária;
VI - duzentos e cinqüenta e dois cargos de Agente de

Administração;
VII - seis cargos de Telefonista.
Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
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carreira de Analista de Desenvolvimento Rural, fixado no Anexo l
desta lei, serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de Analista da Administração, Analista de Apoio
Técnico e Analista de Desenvolvimento Agrário transformados em
oitenta e um cargos de Analista de Desenvolvimento Rural;

II - ficam criados dez cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Rural.
• Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural, fixado no Anexo 1
desta lei, serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de Técnico em Desenvolvimento Agrário,
Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo transformados em
cento e cinqüenta e cinco cargos de Técnico de Desenvolvimento
Rural;

II - ficam criados nove cargos de provimento efetivo de Técnico de
Desenvolvimento Rural.

Art. 29 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Fiscal de Terras, Oficial de Serviços de Manutenção, Agente
de Administração, Oficial de Serviços Gerais, Motorista, Telefonista e
Operador da RURALMINAS existentes na data de publicação desta lei
ficam transformados em trinta e quatro cargos de provimento efetivo
de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- dez cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - um cargo de Fiscal de Terras;
III - quatro cargos de Motorista;
IV - quatro cargos de Oficial de Serviços de Manutenção;
V - dez cargos de Operador;
VI - quatro cargos de Agente de Administração.
Art. 30 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da RURALMINAS,

dois cargos vagos de provimento efetivo de Profissional de Nível
Superior e um cargo vago de provimento efetivo de Secretária Júnior.

Art. 31 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 32 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargos de provimento efetivo lotados nas entidades a
que se refere o art. 3° serão enquadrados na estrutura estabelecida
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no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo II.

Parágrafo único - Após o enquadramento de que trata o "caput", não
haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar Operacional e de Auxiliar de
Desenvolvimento Rural.

Art. 33— Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no IMA será
concedido o direito de optar por não ser enquadrado na estrutura das

• carreiras instituídas por esta lei, observados os seguintes
procedimentos:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por
meio de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de lotação
do cargo de provimento efetivo 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;

§ l o - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" será
automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 34 - Na ocorrência da opção prevista no art. 33, a
transformação, nos termos dos arts. 22 a 29 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. 35 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras de que trata esta lei, nos termos do art. 32, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 33, o direito previsto no art. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de
julho de 2003.

Art. 36 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei serão estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela Lei de Política Remuneratória, observada a
estrutura prevista no Anexo 1.

Art. 37 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 32 serão estabelecidas em

IMO
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lei de que trata o art. 36, e

provimento efetivo ocupado pelo

estadual no cargo de provimento
efetivo que foi transformado em cargo integrante de carreira de que
trata esta lei;
• III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

Parágrafo único - As regras de posicionamento não poderão
acarretar redução da remuneração percebida pelo servidor na data de
publicação do decreto que as estabelecer.

Art. 38 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 32 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico das carreiras de que trata esta lei, bem como do
decreto a que se refere o art. 37.

§ 1° - Os atos a que se refere o "capuV' somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento de que trata o "caput", será mantido o valor do
vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das
carreiras de que trata 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" serão
formalizados por meio de resolução conjunta, específica para cada
entidade, do titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 39 - 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, acrescidos pela Emenda à
Constituição do Estado n° 49, de 13 de junho de 2001, será
transformado em cargo integrante de carreira de que trata esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo II.

decreto, após a publicação da
abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo dE
servidor;

II - o tempo de serviço públicc
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§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o

"caput" serão extintos com a vacância.
§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" as

regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 32
e37.

§ 3° - 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 de que trata 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. 32 e 37 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 extingue-se com a
vacância.

§ 5 0 - O quantitativo de cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
de função pública de que trata o § 30 deste artigo é o constante no
Anexo M.

Art. 40 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras de que trata esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo II, 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 do IMA fica assegurado o
direito à opção de que trata o art. 33 com as mesmas regras
estabelecidas para o servidor ativo.

Art. 41 - O servidor do Estado, detentor de cargo efetivo ou
ocupante de função pública, que se encontra à disposição do IMA
poderá optar por sua absorção no Quadro de Pessoal da autarquia,
em cargo equivalente ao que ocupava ou em função equivalente à
que exercia no órgão de origem, de acordo com as carreiras
instituídas por esta lei.

Parágrafo único - A opção de que trata o "caput" deste artigo deverá
ser feita no prazo de trinta dias contados da data da publicação desta
lei.

ri 41
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Art. 42 - Será mantida a jornada de trabalho dos servidores

ocupantes de cargos efetivos da RURALMINAS e do ITER-MG que,
em decorrência do disposto nesta lei, forem enquadrados nas
carreiras de que trata esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 20 - A jornada de trabalho de que trata o "caput" corresponde a
trinta ou quarenta horas semanais para os servidores da
RURALMINAS, conforme a situação de cada servidor na data de
publicação desta lei.

Art. 43 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts.1°, parágrafo único, 23, 24,25,27,28, 32,
34e 36 da Lei n° de de de 2004)

1.1 - Estrutura das Carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA

Carreira de Fiscal Agropecuário
Jornada de trabalho: 40 horas/semana

* - O Quadro da Carreira de Fiscal Agropecuário foi publicado na
edição do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004.

Carreira de Fiscal Assistente Agropecuário
Jornada de trabalho: 40 horas/semana

* - O Quadro da Carreira de Fiscal Assistente Agropecuário foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004.

Carreira de Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária
Jornada de trabalho: 40 horas/semana

* - O Quadro da Carreira de Especialista em Gestão de Defesa
Agropecuária foi publicado na edição do "Diário do Legislativo de
23.6.2004.

Carreira de Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária
Jornada de trabalho: 40 horas/semana

* - O Quadro de Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004.

Carreira de Auxiliar Operacional
Jornada de trabalho: 40 horas/semana

* - O Quadro da Carreira de Auxiliar Opcional foi publicado na edição
do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004.
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1.2- Estrutura das Carreiras da Fundação Rural Mineira -

RURALMINAS e do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITE A

Carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana

• - O Quadro da Carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004.

Carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana

* - O Quadro da Carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004

Carreira de Analista de Desenvolvimento Rural
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana

* - O Quadro da Carreira de Analista de Desenvolvimento Rural foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 23.6.2004.

Anexo II
(a que se referem os arts. 32, 39 e 40 da Lei n°, de de de 2004)

2.1- Tabelas de Correlação das Carreiras do Instituto Mineiro
Agropecuária - IMA

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário
Legislativo" de 23.6.2004

2.2- Tabelas de Correlação das Carreiras da Fundação Rural
Mineira - RURALMINAS e do Instituto de Terras de Minas Gerais -
ITER

* - A Tabela de Correlação das Carreiras da Fundação Rural foi
publicada na edição do "Diário do Legislativo' de 23.6.2004

Anexo III
(a que se refere o § 50 do art. 39 da Lei n°, de de de 2004)

3.1 Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda
à Constituição n° 49/2001 e Funções Públicas não Efetivadas do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo' de 23.6.2004.

3.2 Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda
n° 49/2001 e Funções Públicas não Efetivados da Fundação Rural
Mineira - RURALMINAS e do Instituto de Terras de Minas Gerais -
ITER

de
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Anexo IV

(a que se refere o art. 40 da Lei n°, de de 2004)
4.1 - Atribuições das Carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária -

IMA
* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 23.6.2004.
4.2- Atribuições das Carreiras da Fundação Rural Mineira -

RURALMINAS e do Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Jayro

Lessa - Chico Simões - José Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 22/6/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Sebastião
Navarro Vieira

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 24912004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.754/2004), do Governador do Estado
- Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.755 a 1.75912004 - Requerimentos

nos 3.028 a 3.05312004 - Requerimentos dos Deputados Célio Moreira
(7), Weliton Prado (3), Paulo Piau e outros, Rêmolo Aloise e Miguel
Martini - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio
Ambiente, de Fiscalização Financeira, de Educação (2), de
Administração Pública e de Participação Popular, dos Deputados
Antônio Carlos Andrada (2), Leonardo Moreira e Wanderiey Ávila e da
Deputada Maria Olívia - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Paulo Cesar -
2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de inscrições - Decisão da
Presidência - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre os Vetos às Proposições de Lei n os 16.000,
16.005, 16.008, 16.009 e sobre a Indicação, feita pelo Governador do
Estado, para o cargo de direção do IEPHA - Palavras do Sr.
Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Rêmolo Aloise, Célio Moreira, Miguel Martini, Weliton Prado (3), Célio
Moreira (6) e Paulo Piau e outros; deferimento - Requerimento do
Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Durvai
Angelo - Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
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Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes -
Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan
- Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h14min, a lista de

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

r Parte
? 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 Wanderley Ávila, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

«MENSAGEM N° 249/2004*
Belo Horizonte, 17 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, solicitando submeter à apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de Professor Paulo Neves de Carvalho à Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro.

rÁ
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O Estado de Minas Gerais e o País foram privados, no último dia

23 de maio, da presença ímpar do Professor Paulo Neves de
Carvalho. Professor Titular aposentado e emérito da Faculdade de
Direito da UFMG, Mestre e Doutor em Administração Pública pela
Universidade da Califórnia - Estados Unidos, membro fundador e ex-
Presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e do Instituto
Brasileiro de Direito Administrativo, consultor da Assembléia
• Legislativa do Estado por ocasião dos trabalhos da Assembléia
Constituinte mineira, Paulo Neves de Carvalho foi pioneiro de grande
esforço de racionalização da administração pública mineira, tendo sido
o primeiro Secretário de Administração da Prefeitura de Belo
Horizonte e do Estado de Minas Gerais, onde capitaneou processo de
reforma e modernização administrativa que fincou raízes entre nós.

Também a Fundação João Pinheiro, entre inúmeros órgãos e
entidades públicas do País, recebeu do ilustre Professor colaboração
sempre dedicada e profícua, tendo sido o primeiro Diretor de sua
Escola de Governo.

Ao conferir o nome de Paulo Neves de Carvalho à Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro, este projeto de lei busca render
singela homenagem não apenas ao Professor, mas sobretudo ao
homem público que dedicou a vida a servir ao próximo, a buscar, de
modo apaixonado e incansável, a concretização de nobre ideário de
justiça.

No momento em que a administração pública mineira procura
modernizar-se, a criação do Núcleo de Estudos de Direito Público -
NPD, no âmbito do que se pretende seja a Escola de Governo
Professor Paulo Neves de Carvalho, indica o compromisso deste
Governo com o progresso da administração pública mineira, que se
fortalece nos ideais e no exemplo do Mestre que se busca
homenagear.

Demonstrada a importância do presente projeto de lei, renovo a
Vossa Excelência, neste ensejo, minhas expressões de apreço e
consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.754/2004

Dá a denominação de Professor Paulo Neves de Carvalho à Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro.

rÀ
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Ali. 1° - A Escola de Governo da Fundação João Pinheiro passa
a denominar-se Escola de Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho.

Art. 20 - Fica criado, no âmbito da Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho, o Núcleo de Estudos de Direito Público -
NDP, com o objetivo de realizar estudos e promover cursos e eventos,
bem como editar publicações, na área de interesse científico do
Direito Público.

Parágrafo único - O NPD será dirigido por um Coordenador
Executivo, nomeado por ato do Governador do Estado.

Art. 30 - Para atender ao disposto no ali. 2 0 , fica criado, no Anexo V
da Lei n°10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada
n° 86, de 29 de janeiro de 2003, um cargo em comissão de
Coordenador Executivo, de recrutamento amplo, código CE-JPO1,
com fator de ajustamento correspondente a 1.57298.

Parágrafo único - Aplica-se ao cargo a que se refere o "capuV' o
disposto no art. 23 da Lei n° 11.819, de 31 de março de 1995.

Ali. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do ali. 188,
c/c o ali. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Humberto Costa, Ministro da Saúde, encaminhando cópia de
portaria por meio da qual os Municípios de Fama e Botelhos tomam-
se habilitados a receber recursos financeiros relativos ao incentivo à
assistência farmacêutica básica. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do ali. 74 da Constituição Estadual, c/c o ali.
100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ciro Gomes, Ministro da Integração Nacional, encaminhando
original de convênio celebrado entre o Ministério de que é titular e o
Governo do Estado com vistas à reconstrução e à recuperação de
pontes e à canalização de córrego. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do ali. 74 da Constituição Estadual, c/c o ali.
100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.862/2004, da Comissão de Defesa do
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Consumidor.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretáriada Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.482/2004, do
Deputado Fahim Sawan.

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.170/2004, da
Comissão de Segurança Pública. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.170/2004.)

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Estado de Agricultura, em
atenção ao Requerimento n° 2.329/2004, da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira, encaminhando cópia da Nota Técnica emitida
pelo IMA, referente à implantação do Programa de Certificação de
Origem e Qualidade do Café - CERTICAFE - em todas as regiões
produtoras de café. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.329/2004.)

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, em resposta
às recomendações do Relatório Final da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira, encaminhado pelo Oficio n° 150/2004/SGM,
prestando informações sobre as ações realizadas pelo órgão na área.
(- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da Fundação
Ezequiel Dias -FUNED -, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.282/2004, do Deputado Leonardo Quintão. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.282/2004.)

Do Sr. Paulo Rogerio de Rezende Moreira, Diretor do Hospital
Regional Dr. João Penido- FHEMIG -, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.442/2004, da Comissão de Saúde. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.442/2004.)

Do Sr. José Luiz Ricardo, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Fazenda, encaminhando estudo do impacto orçamentário-financeiro
relativo ao Projeto de Lei n° 1 .426/2004, em atenção a pedido da
Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.426/2004.)

Da Sra. Joana D'arc Gontijo, Presidente da Associação de
Professores Públicos de Minas Gerais, e outros, manifestando apoio à
decisão do Governo Federal de enviar ao Congresso Nacional projeto
de lei que institui a obrigatoriedade da oferta de 50% das vagas do
ensino público universitário a alunos das escolas públicas. (- A

rÁ
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Comissão de Educação.)

Da Comissão do Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis
do Estado de Minas Gerais, apresentando reivindicações de interesse
dessa Comissão.

Do Sr. Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.514/2004, em
atenção a pedido da Comissão de Constituição e Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n°1.514/2004.)

Do Sr. Ricardo Terenzi Neuenschwander, Diretor do Banco Itaú
S.A., prestando informações relativas a transformação de agências do
BEMGE em agências do Banco ltaú. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.75512004
Declara de utilidade pública o Minas Esporte Clube, com sede no

Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública o Minas Esporte Clube,

com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Minas Esporte Clube é uma sociedade civil que tem

por finalidade difundir a prática de atividades sociais, cívico-culturais e
desportivas, principalmente o futebol. Seus atletas podem praticar ou
competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas, inclusive o futebol feminino, nos termos da legislação
vigente.

Assim, é primordial que a entidade em questão seja agraciada com
o título de utilidade pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.756/2004
Declara de utilidade pública a Associação Mutirão Pró-Arte e

Cultura, com sede no Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l O - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mutirão

Pró-Arte e Cultura, com sede no Muncípio de Matozinhos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação Mutirão Pró-Arte e Cultura é uma

associação civil sem fins lucrativos que tem por finalidade a
divulgação, a conservação e a valorização da arte e da cultura de
modo geral, especialmente em Matozinhos.

Essa Associação tem por objetivos proporcionar oportunidades de
participação a artistas autônomos que a ela vierem a se associar,
abrangendo todas as ramificações artísticas; promover exposições
dos trabalhos criados pelos associados; promover espetáculos,
mostra em geral, teatro, música, dança, canto, folclore, artes plásticas
e literárias, arquitetura, museu de imagem e do som, cinema,
artesanato, debates, cursos, seminários, conferências; realizar
intercâmbio em cada ramo com associações congêneres, outras
instituições culturais e órgãos do poder público; manter arquivo de
documentação e memória de seus trabalhos e atividades.

Diante do exposto, é primordial que esse projeto se transforme em
lei estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.757/2004
Dá nova redação ao inciso III do art. 13 da Lei n° 14.941, de 29 de

dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão
"Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1°- 0 inciso 111 do art. 13 da Lei n° 14.941, de 29 de dezembro

IlrAI
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de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13- ..............
III - na dissolução da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder

à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até sessenta
dias contados da data em que transitar em julgado a sentença:".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2004.
Gil Pereira
Justificação: O inciso III do art. 13 da Lei n° 14.941, de 29/12/2003,

estabelece que o prazo para o recolhimento do ITCD, na dissolução
da sociedade conjugal, sobre o valor que exceder a meação,
transmitido de forma gratuita, é de quinze dias, contados da data em
que transitar em julgado a sentença. Acontece que, no caso específico
de uma ação de separação judicial consensual ou litigiosa, bem como
de uma ação de divórcio direto com partilha de bens, pode haver
modificação tanto no valor dos bens arrolados como na própria
partilha, durante o curso do processo, que pode durar muitos anos.
Assim a apuração de valores, para fins de cálculo do ITCD, só deve
ser feita ao final do processo, quando da homologação da partilha,
que ocorre, geralmente, com a homologação da dissolução da
sociedade conjugal. Após o trânsito em julgado da sentença
homologatória, é que será expedido o formal de partilha, e é com base
no formal de partilha que serão apurados os valores que excederam a
meação, para fins de recolhimento do imposto.

Além disso, o art. 41 estabelece que a base de cálculo do imposto é
o valor venal do bem, e o art. 9°, por sua vez, prevê que o valor venal
do bem ou direito transmitido será declarado pelo contribuinte, ficando
sujeito a homologação pela Fazenda Estadual, mediante
procedimento de avaliação.

Não é recomendável que o processo de separação ou divórcio, tão
dolorido para as partes envolvidas, seja paralisado para que a
Fazenda Pública se manifeste a respeito da avaliação dos bens
partilhados, aliás, nem existe previsão legal para que isso aconteça.

Assim sendo, o prazo de até quinze dias, previsto na Lei n° 14.941,
de 2003, é extremamente exígüo, fazendo com que os cidadãos
envolvidos no processo, quase sempre, percam o prazo e sejam
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penalizados com a aplicação das multas previstas nos arts. 22 e
seguintes desse diploma legal.

Para evitar aborrecimentos envolvendo partes, advogados,
serventuários da justiça e Juízes, propomos esta alteração na
legislação, dilatando o prazo para pagamento do imposto, o que
acreditamos ser mais adequado aos trâmites da burocracia do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.758/2004
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra

- CEREA -, com sede no Município de Campina Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, com sede no Município de
Campina Verde.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: O Centro de Recuperação do Alcoólatra - CEREA -,

com sede no Município de Campina Verde, atua no tratamento
biopsicossocial de pessoas dependentes de bebidas alcoólicas,
oferecendo assistência psicoterápica e fornecendo informações que
visam eliminar o preconceito no trato do dependente, com a finalidade
de facilitar sua recuperação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.759/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Três

Corações - ASSODITRI -, com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Diabéticos de Três Corações - ASSODITRI -, com sede no Município
de Três Corações.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação dos Diabéticos de Três Corações -

ASSODITRI -, com sede nesse município, desenvolve atividades de
estudos que visam melhorar a condição de vida do diabético, bem
como conscientizar a população em todos os níveis da importância de
um tratamento e controle adequados. E um trabalho de grande
alcance social, razão pela qual a Associação merece ser reconhecida
como entidade de utilidade pública estadual.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.028/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Rio Paranaíba pela passagem de seu aniversário de emancipação
político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.029/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Rádio Juriti de Paracatu
pelos 35 anos de sua fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.03012004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Pastor Jeremias Pereira da
Silva por seus 25 anos de ministério pastoral.

N° 3.031/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à PUC-Minas pelo sucesso
alcançado com o programa PUC Aberta. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

N° 3.032/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à comissão organizadora da XXIV
Festa da Lavoura pela realização do evento. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 3.03312004, da Deputada Maria Tereza Lara, pleiteando sejam
solicitadas à Presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa -
TV Minas - informações sobre o programa Jornal Visual Minas.

N° 3.03412004, da Deputada Maria Tereza Lara, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem -
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DER-MG- informações relativas à proibição do transporte de
passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.035/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulada moção de aplauso ao Professor Newton Barbosa de Castro
pelo brilhante trabalho que vem realizando com vistas à criação do
Museu da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.

N° 3.036/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos Padres José Luís Liberato e
Geraldo Sobreira pelo transcurso do 22° aniversário de sua ordenação
sacerdotal. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 3.037/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da 6 1 UNIT do DNIT com
vistas a que sejam retiradas as placas e os painéis instalados
ilegalmente às margens da BR-265, especialmente no trecho
compreendido entre o Município de Lavras e a BR-381.

N° 3.038/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas ao atendimento da
reivindicação da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de
Lavras, anexa ao requerimento.

N° 3.039/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo às autoridades que menciona comunicando
decisão tomada em reunião dessa Comissão, em 10/6/2004; seja o
IEF acionado para os fins que menciona e sejam enviadas cópias
deste requerimento aos presentes à ga Reunião Ordinária dessa
Comissão.

N° 3.040/2004, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulada manifestação de aplauso à Sociedade Rural de Montes
Claros, pela passagem do 600 aniversário de sua fundação.

N° 3.041/2004, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulada manifestação de aplauso ao Sindicato Rural de Montes
Claros pela passagem do 300 aniversário de sua fundação.

N° 3.042/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à possibilidade
de criação da Delegacia Especializada no Atendimento da Criança e
do Adolescente no Norte de Minas, com sede em Montes Claros.

N° 3.043/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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formulado apelo ao Comandante-Geral e ao Corregedor da
PMMG, e Corregedor-Geral da Polícia Civil com vistas a que sejam
tomadas providências relativas a denúncias apresentadas na reunião
extraordinária da referida Comissão, realizada em 9/6/2004.

N° 3.044/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
a que sejam tomadas providências relativas às ameaças de morte
sofridas pelos sem-terra na região do Norte de Minas, conforme
documentação anexa ao requerimento.

N° 3.045/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República com vistas a que sejam tomadas
providências relativas às ameaças de morte denunciadas em
documentação anexada ao requerimento.

N° 3.046/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente e ao Subsecretário de Direitos Humanos da
SEDESE, com vistas à formação de comissão para apurar as
denúncias apresentadas na reunião dessa Comissão realizada em
9/6/2004, em Montes Claros.

N° 3.04712004, da C missão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à apuração do
assassinato do Sr. Luiz Alberto, ocorrido nesta Capital.

N° 3.04812004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que tome
providências em relação a denúncias apresentadas por meio de carta
em reunião ocorrida em 16/6/2004.

N° 3.049/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas a que
tome providências em relação a denúncias apresentadas por meio de
carta em reunião ocorrida em 16/6/2004 e seja pedida prisão
preventiva do Detetive Ronaldo de Almeida Cruz.

N° 3.050/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Emanuel Soares
Carneiro, Presidente da Rádio ltatiaia, pela excelente cobertura dada
à greve das Polícias Civil e Militar do Estado.

N°3.051/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam
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encaminhadas ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral
da PMMG cópias de documento apresentado pela Comissão de
Polícias e Bombeiros Militares de Minas Gerais durante reunião
ocorrida em 16/6/2004.

N° 3.052/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviada manifestação de apoio e solidariedade à FIAN Internacional, à
ONU e à Pastoral da Terra-Brasil -, em razão do atentado sofrido pela
Missão Internacional de Verificação sobre a Reforma Agrária e os
Direitos Humanos, na Fazenda Canoas, em Montes Claros, onde
averiguava denúncias de violações.

N° 3.053/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
sejam enviadas às Frentes Parlamentares de Saúde da ALEMG e da
Câmara Federal, aos Conselhos Regional e Federal de Medicina, ao
Sindicato dos Médicos, ao Conselho Estadual de Saúde e à
Associação Médica de Minas Gerais manifestações de apoio à
implantação da Classificação Hierarquizada de Procedimentos
Médicos - CBHPM.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Célio Moreira (7), Weliton Prado (3), Paulo Piau e outros, Rêmolo
Aloise e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira, de Educação (2), de
Administração Pública e de Participação Popular, dos Deputados
Antônio Carlos Andrada (2), Leonardo Moreira e Wanderley Ávila e da
Deputada Maria Olivia.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização de homenagem póstuma ao Ex-Governador Leonel Brizola.

- A ata dessa homenagem será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os
trabalhos ordinários.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
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O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, gostaria de tratar de assunto de interesse do Estado de
Minas Gerais, mas uso esta tribuna para reclamar de um colega, em
conseqüência do que tem ocorrido no interior do Estado,
principalmente na nossa região Centro-Oeste. Ele não se encontra
presente, mas a reunião está sendo gravada, e ele poderá ter acesso
às reclamações. Refiro-me ao Deputado Domingos Sávio.
• Acompanho sua trajetória política desde os tempos em que era
Vereador, Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais e Prefeito
de Divinópolis. Agora é Deputado Estadual. Quando o Deputado
Domingos Sávio se elegeu, pensei que se destacaria no cenário
político do Estado, pois é bom orador, domina bem o microfone, mas
parece-me que o mandato de Deputado lhe subiu à cabeça.

O Deputado Domingos Sávio está tomando algumas medidas pelo
interior, forçando para ser líder. Ele quer mostrar prestígio, por meio
de sua força e de sua amizade com o Governador Aécio Neves.
Promete coisas que não são possíveis, pelo menos com os
Deputados do PFL, do qual faço parte.

O Deputado Domingos Sávio atropela tudo e todos na nossa região
Centro-Oeste. Ele não respeita ninguém e ainda usa o nome do
Governador. Citarei alguns acontecimentos.

Numa solenidade em Divinópolis, no dia 25/3/2004, na visita do
Governador à cidade, lá estiveram vários Deputados. Aquele
Deputado tomou a frente dessa solenidade e tentou bloquear o
acesso de alguns colegas ao local. Não havia cadeiras no Plenário
para os Deputados Estaduais ali presentes assentarem-se, tão pouco
na mesa de autoridades. Ele dificultou achegada de lideranças da
região que queriam cumprimentar o Governador, porque sabia que
eram de outro partido, do PMDB. Portanto dificultou o acesso dessas
pessoas ao Governador.

Esse Deputado, nas visitas ao interior, diz que, como é amigo
pessoal do Governador - parece-me que o é -, resolve tudo o que for
preciso com ele, passa pelas portas do fundo do Palácio e não precisa
marcar audiência.

Há um ofício assinado por três Deputados desta Casa, endereçado
ao Secretário Danilo de Castro, apresentando reclamações dessa
visita do Governador a Divinópolis. Não estamos satisfeitos com o que
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ocorreu naquela cidade.

Em janeiro, convidei o Governador para ir a São Paulo a fim de
participar da abertura de uma importante feira de calçados, couro e
moda. Aliás, essa é a maior feira de calçados do Brasil. Quando lá
estávamos, adivinhem quem apareceu? O Deputado Domingos Sávio.
Ele tem todo o direito de aparecer nas solenidades, mesmo que
estejam voltadas para a indústria de calçados, que não é seu setor.
Começamos a andar com o Governador e mostramos-lhe as
indústrias de calçados de Nova Serrana presentes naquela feira.

Há 20 fotos nas minhas mãos. O nosso colega Deputado Domingos
Sávio aparece como "papagaio de pirata" em todas elas. Ele foi mais
fundo ainda. Na minha frente, convidou o Governador para ir a Nova
Serrana a fim de conhecer o setor e participar da feira. Por duas
vezes, fui Prefeito dessa cidade e sou Deputado majoritário com
quase 10 mil votos. Enquanto isso, o Deputado Domingos Sávio
obteve votação inexpressiva de 62 votos, sendo o 16 0 Deputado
votado nessa cidade.

Recentemente lemos uma reportagem publicada no "Jornal Brexô",
de ltaúna, no sábado, 20/3/2004. Pasmem, colegas Deputadas e
Deputados, o Deputado Domingos Sávio deu uma entrevista. Lerei a
íntegra da entrevista: "O Deputado Domingos Sávio entregou
ambulâncias nestes cinco municípios: Cláudio, Estrela do lndaiá,
Oliveira, São Tiago e Prados.". Parece que essa não é a notícia que
temos aqui. Há notícia de que ele indicou um Diretor da UEMG. Mérito
para ele por ter forças para fazer essa indicação. Porém estranho
muito um fato que ocorreu numa recente solenidade em Abaeté, em
que eu, e três Deputados desta Casa estávamos presentes. O
Deputado Domingos Sávio levou a cópia de um decreto, criando mais
um curso da UEMG em Abaeté. Ele disse que trabalhou até 11 horas
da noite para conseguir que o decreto fosse assinado. Estranho isso,
porque não havia a assinatura do Governador no decreto, que foi
passado às mãos dos Deputados presentes. Aliás, o Governador
estava na China. Logo, não havia nele a assinatura do Governador em
exercício. Se houvesse, ele estaria passando na frente,
desrespeitando e atropelando, mais uma vez, o Deputado majoritário,
que também é da base do Governo e estava presente.

Recentemente, o jornal "Correio da Serra", fazendo a cobertura da
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Câmara Municipal de Nova Serrana, comunicou que o Vereador
José Faria Campos conseguiu, através do Deputado Domingos Sávio,
uma ambulância para a cidade. Foi questionado por outro Vereador,
pois, das duas ambulâncias que indicamos, uma foi para Nova
Serrana, mas o Prefeito não quis assinar o convênio. E o Deputado
esteve lá em junho, oferecendo nova ambulância.

Recentemente, foi construída uma cadeia em Nova Serrana, com
recursos do município. O Deputado Domingos Sávio esteve lá e o
jornal "A Voz", no dia 416/2004, publicou: "Exemplo para Minas: para o
Deputado Estadual Domingos Sávio, a construção da cadeia pública
com recurso do município é um exemplo para todo o Estado." Essa
cadeia foi construída com recursos do município, sem convênio com o
Estado. Creio que é a única cidade no Estado em que a PM está
cuidando da cadeia pública, pois há várias denúncias de licitação
fraudulenta, e a Secretaria de Segurança Pública não pode
administrar a cadeia devido à falta de convênio. O Deputado deveria
estar fazendo e dizendo justamente o contrário. Nenhum Prefeito deve
seguir o exemplo de Nova Serrana e construir uma cadeia para que a
Secretaria de Segurança não possa administrar.

O Deputado Domingos Sávio está correndo até risco de vida.
Recentemente foram lançadas as obras de asfaltamento da estrada
que liga Leandro Ferreira à BR-262 e São Roque de Minas a Piumhi.
São 256km de estrada, de Leandro a Piumi. A obra foi lançada no
Distrito de Vargem Bonita, e esse Deputado, em menos de 2 horas,
conseguiu sair de um palanque em Leandro Ferreira para ir a São
Roque de Minas. Ele não perde a oportunidade de subir em um
tamborete ou em um tijolo e usar o microfone. Sou Deputado
majoritário em Leandro Ferreira, e o Deputado Domingos Sávio é o
quarto colocado, com 40 votos, O cerimonial do Prefeito anunciou que
o Deputado Paulo Cesar, majoritário, iria falar em nome dos
Deputados. Ao terminar meu discurso, o Deputado Domingos Sávio
pediu a palavra e falou por vários minutos, como de costume, pois
sabemos como gosta de usar a tribuna e fazer apartes em todos os
assuntos. Ao término da solenidade, saiu de carro loucamente e foi
para São Roque de Minas, onde obteve seis votos e é o 30 0 colocado,
e lá também subiu no palanque e usou o microfone.

No final do ano passado, nossa assessoria deparou-se com um
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projeto do Governador que fazia a doação de um terreno ao
Município de Divinópolis para a construção de uma escola. Entrei em
contato com o Prefeito dessa cidade e falei sobre o projeto. Ele me
pediu para conversar com a Liderança do Governo e para fazer uma
emenda, porque, nos Bairros Danilo de Passos 1 e II, já havia sido
construída uma escola. As associações dos bairros tinham interesse
em construir no local uma área de lazer. Então, mandou-me um
pedido das Associações dos Moradores dos Bairros Danilo de Passos
1 e II, em que se lê: "Nós, representantes das Associações
Comunitárias dos Bairros Danilo de Passos 1 e II, vimos,
respeitosamente, pelo presente, pedir a V. Exa. que interceda junto ao
Governador, a fim de que a área de 4.185m 2 , situada à Rua Rafael
Santos, s/n°, no Bairro Danilo Passos 1, seja doada à Prefeitura
Municipal de Divinópolis, para que seja implantada uma área de lazer.
Informamos que essa área era destinada à construção de uma escola,
mas a mesma já foi construída em outro local, no mesmo bairro".

Conversamos com a Liderança do Governo e fizemos essa emenda,
que foi aprovada em 1° turno, O nobre Deputado pediu que esse
projeto passasse pela sua Comissão e fez uma emenda sobre a
nossa, substituindo a área de lazer por uma praça. Todavia, não era
isso que a comunidade queria.

O mais grave aconteceu na última quinta-feira. Destinamos, por
meio de uma das nossas emendas ao orçamento, uma verba de
R$150.000,00 para a construção de um centro de convenções em
Nova Serrana. Esse mesmo Deputado, mais uma vez desrespeitando
o seu nobre colega, interferiu junto à Secretaria de Obras - o Prefeito
estava lá. Eu havia pedido para me aguardarem, quando o Prefeito
chegasse, mesmo sendo meu adversário, pois queria estar presente
no momento da assinatura do convênio. Todavia, ele pediu, exigiu que
o Prefeito o assinasse, mesmo sem a minha presença, apesar de a
verba ter sido destinada por mim. Ademais, ameaçou, por telefone,
dizendo que, se os funcionários assim não o fizessem, levaria o
assunto ao Governador.

Sr. Presidente, apesar das trapalhadas desse Deputado pelo
interior, não tenho nenhuma mágoa dele. No final do ano, recebi duas
fitas contendo denúncias gravíssimas sobre ele. Pedi às pessoas que
aqui estiveram que não as entregassem a ninguém. Estão guardadas
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comigo, e não serão entregues a ninguém. Obrigado.
28 Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 8 Parte da reunião, com a j8 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83 do Regimento Interno, e considerando que o parecer da Comissão
de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 1.530/2004, do Deputado George
Hilton, foi emitido após decisão de remessa da proposição à comissão
seguinte à qual havia sido distribuída, reitera o entendimento expresso
na Decisão Normativa da Presidência n° 13, de 1992, e declara sem
validade o parecer.

Mesa da Assembléia, 22 de junho de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.000. Pelo BPSP - efetivos: Deputados
Ermano Batista e Luiz Humberto Carneiro; suplentes: Deputados
Leonídio Bouças e Zé Maia. Pelo Bloco PT-PCdoB - efetivo: Deputado
André Quintão; suplente: Deputado Roberto Carvalho. Pelo PI- -
efetivo: Deputado Antônio Genaro; suplente: Deputado Márcio
Passos. Pelo PMDB - efetivo: Deputado Adalclever Lopes; suplente:
Deputado José Henrique. Designo. As comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n 0 16.005.
Pelo BPSP - efetivos: Deputados Fábio Avelar e Neider Moreira;
suplentes: Deputado Doutor Ronaldo e Deputada Maria Olívia. Pelo
Bloco PT-PCdoB - efetivo: Deputado Biel Rocha; suplente: Deputado
Ricardo Duarte. Pelo Pi- - efetivo: Deputado Irani Barbosa; suplente:
Deputado Dinis Pinheiro. Pelo PP - efetivo: Deputado Paulo Piau;
suplente: Deputado Dimas Fabiano. Designo. As comissões.
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A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.008.
Pelo BPSP - efetivos: Deputados Miguel Martini e Fabim Sawan;
suplentes: Deputados Doutor Ronaldo e Carlos Pimenta. Pelo Bloco
PT-PCdoB - efetivo: Deputado Ricardo Duarte; suplente: Deputado
Biel Rocha. Pelo PMDB - efetivo: Deputado Leonardo Quintão;
suplente: Deputado Adalclever Lopes. Pelo PFL - efetivo: Deputado
Sebastião Navarro Vieira; suplente: Deputado Gustavo Valadares.
Designo. As comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.009.
Pelo BPSP - efetivos: Deputados Sebastião Helvécio e Arlen
Santiago; suplentes: Deputados Marcelo Gonçalves e Alberto Bejani.
Pelo Bloco PT-PCdoB - efetivo: Deputado Weliton Prado; suplente:
Deputado Chico Simões. Pelo PI- - efetivo: Deputado Márcio Passos;
suplente: Deputado Roberto Ramos. Pelo PMDB - efetivo: Deputado
Leonardo Quintão; suplente: Deputado Adalclever Lopes. Designo. As
comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação, feita pelo Governador do Estado, do
nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente
da Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA. Pelo BPSP - efetivos: Deputado Sidinho do
Ferrotaco e Deputada Ana Maria Resende; suplentes: Deputados
Arlen Santiago e Carlos Pimenta. Pelo Bloco PT-PCdoB - efetivo:
Deputada Maria Tereza Lara; suplente: Deputada Marília Campos.
Pelo PI- - efetivo: Deputado Dinis Pinheiro; suplente: Deputado Jayro
Lessa. Pelo PMDB - efetivo: Deputado Adalclever Lopes; suplente:
Deputado José Henrique. Designo. As comissões.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que foi recebida ontem, dia 21 de

junho, a Mensagem n° 248/2004, do Governador do Estado, que
encaminha o Projeto de Lei n° 1.753/2004, que dispõe sobre o
reajuste do vencimento básico dos servidores policiais civis e da
remuneração básica dos militares e dá outras providências. Informa,
ainda, que, por solicitação do Governador, o referido projeto tramita
em regime de urgência.



1499
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°5 3.037/2004, da Comissão de Transporte,
3.038/2004, da Comissão de Meio Ambiente, 3.039/2004, da
Comissão de Administração Pública, 3.040 e 3.041/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, 3.042 a 3.052/2004, da Comissão
de Direitos Humanos, e 3.05312004, da Comissão de Defesa do
Consumidor. 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
Participação Popular - aprovação, na 9° Reunião Ordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, da Proposta de Ação
Legislativa n° 224/2004, de autoria popular; de Administração Pública -
aprovação, na 8° Reunião Extraordinária da 2° Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos n os 2.98112004, da
Comissão do Trabalho, e 3.000/2004, da Comissão de Defesa do
Consumidor; de Educação (2) - aprovação, na 11 a Reunião Ordinária
da 2a Sessão Legislati'a Ordinária da 15° Legislatura, do Projeto de
Lei n° 1.494/2004, da Deputada Ana Maria Resende, e dos
Requerimentos nos 2.917 e 2.979/2004, da Deputada Vanessa Lucas,
2.930, 2.931 e 2.944/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.967 a
2.969/2004, do Deputado André Quintão, e 2.978/2004, da Deputada
Ana Maria Resende; e aprovação; na 121 Reunião Ordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15 8 Legislatura, dos Requerimentos
n

os 2.986/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.998 e
2.999/2004, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 13° Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos n

o
s 2.949/2004, do

Deputado Fábio Avelar, na forma do Substitutivo n° 1, e 2.985/2004,
da Deputada Ana Maria Resende; e de Meio Ambiente - aprovação,
na loa Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15°
Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.470/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Antônio Carlos
Andrada (2) - indicando os Deputados Olinto Godinho e Miguel Martini
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como membros efetivo e suplente, respectivamente, da Comissão
de Participação Popular, nas vagas dos Deputados Mauro Lobo e
Olinto Godinho (Ciente. Designo. As Comissões e cópia às
Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -

Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.652/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
Interno.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Requerimento do
Deputado Cólio Moreira, solicitando que o Projeto de Lei n°
1.039/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Meio Ambiente perdeu o
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.657/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
Interno.

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Weliton Prado (3), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei n os 14, 181 e 186/2003; nos termos do inciso VII do
art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Célio Moreira, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei n° 814/2003; nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos do Deputado Célio Moreira (5),
solicitando a inclusão em Ordem do Dia dos Projetos de Lei n o

s 311,
1.040, 1.170, 1.186 e 1.262/2003; e, nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Paulo Piau e
outros, solicitando a realização de reunião especial para comemorar
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os 80 anos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Uberaba e os 50 anos da FEDERAMINAS.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado Durval Angelo. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• O Deputado Durval Angelo* - Inicialmente, demonstro, como um
desagravo, minha solidariedade ao Deputado Domingos Sávio, com o
qual temos divergências políticas e ideológicas, mas com quem
conseguimos fazer um debate político e ideológico. Nos momentos em
que tem interagido com a Comissão de Direitos Humanos, está
sempre na busca do bem comum e preocupando-se com a sociedade.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, participei hoje, juntamente com o
Deputado Rogério Correia, de um ato da Associação Nacional dos
Procuradores da República em Minas Gerais. Recebemos um convite
da Diretora em Minas Gerais, Procuradora Zani Cajueiro Tobias de
Souza, para estar presentes ao ato e fazer uso da palavra. Estavam
presentes o Procurador-Geral de Minas Gerais, o Procurador da
República em Minas, o Sindicato dos Promotores, a Associação do
Ministério Público e a Associação dos Juízes Federais em Minas
Gerais. Além disso, o ato contou com representantes da sociedade
civil, com o Movimento Capão Xavier Vivo, com a Comissão Pastoral
da Terra, com a Liga Camponesa e com outros movimentos.

A discussão que se travou nesse ato foi sobre o poder de
investigação do Ministério Público. Sabemos que a Constituição de
1998 representou, depois de 21 anos de ditadura militar, o
fortalecimento da sociedade civil. E, entre as várias medidas de
fortalecimento da sociedade, tivemos uma que foi significativa: a
ampliação dos poderes do Ministério Público.

A sociedade civil passou a ter voz em seu representante legítimo.
Entendemos que aquele que deveria resguardar, ser o fiscal da lei, ter
a tutela sobre a infância, sobre o meio ambiente, sobre os idosos,
sobre o portador de deficiência física, com destaque para a questão
dos direitos humanos, seria o Ministério Público, tanto o federal
quanto o estadual.

A perspectiva constitucional era garantir uma sociedade inclusiva,
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democrática. Nesse sentido, várias medidas foram previstas na
Constituição, o que foi importante para o Ministério Público como
forma de garantir a efetivação desses direitos, tanto que nossa
Constituição consagrou 77 direitos individuais.

E interessante ver que, na cultura semita, o número 7 tem um
simbolismo muito grande, porque representa a perfeição. E temos
expressos na Constituição 77 direitos consagrados.

Ao mesmo tempo, a Constituição fez uma previsão de sete direitos
sociais e econômicos, que, depois, foram acrescidos de mais dois,
para resguardar e ampliar a área de proteção social e econômica da
Constituição. E o Ministério Público, de alguma forma, seria o guarda,
a instituição da sociedade que, como um grande "ombudsman",
estaria atento no caso da violação desses direitos.

Aí vemos que o destaque também foi a garantia da titularidade na
ação penal do Ministério Público e da titularidade do encaminhamento
da investigação nas ações cíveis. Acho que, nesse sentido, a
Constituição cidadã, a Constituição pós-ditadura militar, a Constituição
de um Brasil democrático deu um destaque enorme ao Ministério
Público.

Agora, a partir de uma provocação de um Deputado do Maranhão,
envolvido em fraudes no SUS, como empresário da saúde que é, com
várias fraudes constatadas e com convênios suspensos no Ministério
da Saúde, o Deputado Remi Trinta - e poderia ser 40 ou 171, quem
sabe - provocou o Supremo para anular toda a investigação em
relação à sua ação com o argumento de que o Ministério Público teria
o papel de investigar, que teria extrapolado de sua função.

O Sr. Remi Trinta já conseguiu no Supremo dois votos favoráveis a
sua tese que, de alguma forma, anularia todos os procedimentos
tomados contra esse cidadão. Ao mesmo tempo, representaria a
consagração da impunidade na nossa sociedade.

Interessante que a nossa Constituição Federal, sabiamente, até
amplia o poder de investigação. No artigo que trata das CPIs, sejam
as específicas de uma das Casas, sejam CPIs mistas, a Constituição
é clara ao dar o poder de investigação de autoridade policial.

Ao mesmo tempo, vemos que nos mecanismos internos dos órgãos,
na questão do controle da evasão fiscal e em outros níveis de
processo, a Constituição, também sabiamente, para proteger a
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sociedade, tirou, de alguma forma, a exclusividade da autoridade
policial para investigar.

Agora estamos vendo que, se essa medida realmente for efetivada,
estaremos tendo um grande retrocesso, porque estaremos, de alguma
forma, representando a institucionalização da impunidade no Brasil. A
sociedade vai perder com esse procedimento.

A quem interessa hoje restringir, reduzir ou extinguir poder de
investigação nas ações penais para o Ministério Público? Como disse
o ex-Senador Tito: interessa principalmente aos criminosos. Eles é
que são os grandes inimigos dessa investigação. Temos certeza de
que foi por causa da ação do Ministério Público que a máf ia do
combustível está sendo combatida e desbaratada em Minas e no
Brasil. Por isso também conseguimos apurar tantos crimes e
desbaratar a quadrilha de Fernandinho Beira-Mar. E com a ação do
Ministério Público que estamos vendo grandes operações sendo feitas
no Brasil para punir o ilícito e coibir ações criminosas contra a
sociedade.

Nós, da área de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa temos no Ministério Público um grande
aliado. Se, no ano passado, tivemos tantos policiais punidos em Minas
Gerais, com seis Delegados presos e afastados dos seus cargos, com
18 condenações por tortura, com as três primeiras condenações
confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, foi pela ação do
Ministério Público, particularmente pelo Centro de Apoio Operacional
de Direitos Humanos e Conflitos Agrários do Ministério Público.

Esse retrocesso vai representar uma perda significativa para a
sociedade.

Após o aparte do Deputado Rogério Correia, gostaria de ler alguns
itens do chamado "Decálogo da Investigação Criminal pelo Ministério
Público".

O Deputado Rogério Correia (em apar te)* - Deputado Durval Angelo,
mais uma vez quero parabenizá-lo e defender o papel que o Ministério
Público vem desempenhando em nosso País. V. Exa., que é um
lutador em defesa dos direitos humanos, já disse, de forma bastante
clara, que não podemos prescindir das investigações feitas pelo
Ministério Público.

A fala de V. Exa. pode ser estendida também para outras áreas. A
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Comissão de Segurança Pública, na sua reunião ordinária desta
manhã, aprovou, por unanimidade, um requerimento que será enviado
ao Supremo Tribunal Federal, a respeito de um posicionamento muito
claro da Comissão em relação ao combate ao crime organizado, para
que o Supremo mantenha as atribuições constitucionais do Ministério
Público para fazer investigações. Entendemos que o Brasil não pode
prescindir da fiscalização e da investigação feitas pelo Ministério
Público, juntamente com a polícia, o Poder Legislativo, o Banco
Central e o Banco do Brasil. E necessária uma unidade de forças, que
envolva as CPls, uma malha necessária para passar este Brasil a
limpo. A retirada desse papel investigatório do Ministério Público seria
um retrocesso.

Além de participar da Comissão de Segurança Pública, atuei
também como relator da CPI do Narcotráfico e como Presidente da
comissão que apurou o grave problema da prostituição infantil e do
abuso sexual contra a criança e o adolescente em Minas Gerais. Na
Comissão de Segurança Pública, fiscalizamos diversas questões em
que teríamos avançado pouco se não fosse a presença do Ministério
Público. Portanto, essa foi a experiência da Comissão de Segurança
Pública.

O Deputado Durval Angelo representa não apenas a Presidência da
Comissão de Direitos Humanos, mas fala também em nome do Bloco
PT-PCdoB e de todos os Deputados que concordam com a tese
defendida pelo Deputado Durval Angelo. Como é do conhecimento de
V. Exa., estamos remetendo, com a concordância de todos os 16
Deputados do Bloco, uma carta ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva solicitando que nosso Governo envide esforços para que o
Ministério Público se mantenha atuante na defesa de direitos e
garantias fundamentais próprias do Estado democrático de direito, no
uso correto da coisa pública. Nessa carta, solicitamos ao nosso
Governo que faça todo o possível para não retrocedermos em nosso
caminho de construção de uma sociedade democrática. Portanto, não
podemos concordar com a colocação de amarras na atuação
investigatória do Ministério Público. Essa carta será enviada ao
Presidente Lula e ao Ministro da Justiça.

O Deputado Durval Angelo* - Agradeço ao Deputado Rogério
Correia o aparte.
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Num documento da Associação Nacional dos Procuradores da

Republica, gostaria de ler: "Dez razões para o Ministério Público
desenvolver atividades de investigação.

l - A ampliação do leque investigatório, com atuação compartilhada
de diversas instituições, entre as quais o Ministério Público, é
compatível com o interesse social de maior efetividade no combate à
corrupção e às formas contemporâneas de criminalidade".

Há dois anos, o Promotor Francisco Lins da Silva foi assassinado.
Numa ação compartilhada entre o Ministério Público, Polícias Federal,
Civil e Militar, conseguiu-se chegar, com enorme rapidez, aos
assassinos do Promotor.

Vimos, na questão da fraude fiscal, da venda de notas frias, da
fraude do ICMS, a ação do Ministério Público e da Polícia Civil
desenvolvida de forma compartilhada e trazendo resultado para a
sociedade.

"20 - A investigação criminal é apenas um dos veículos para a
formação da convicção do Ministério Público, titular da ação penal,
não sendo um fim em si mesmo. O inquérito policial é uma espécie do
gênero investigação criminal. Aquele é exclusividade da polícia; a
investigação, não."

Quem deve responder pelo inquérito policial é a autoridade policial;
mas, pela investigação, não. Por que quem pode mais, o titular da
ação penal, não pode menos: completar dados ou requisitar
diligências para o bom andamento do inquérito?

"30 - A Constituição não atribui à polícia o monopólio de
investigação criminal, estabelecendo inúmeras outras formas de
apuração, como as comissões parlamentares de inquérito. O
Ministério Público é o titular da ação penal. Assim, se a Constituição
assegura os fins, a acusação, deve proporcionar também os meios, a
investigação. O continente, a investigação, não pode se confundir com
o conteúdo, o inquérito policial".

Isso é claro. Aqueles que defendem a tese da não-investigação do
Ministério Público estão defendendo de alguma forma a impunidade.

"40 - A atividade de investigação é consentânea com a finalidade
constitucional do Ministério Público - Constituição Federal, art. 129, IX
-' vez que cabe a este exercer, inclusive, o controle externo da
atividade policial".
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Se o Ministério Público não pode investigar, como exercerá o

controle externo da atividade policial? Diga-se de passagem, sua
atuação é boa em Belo Horizonte, mas insuficiente em muitas
promotorias do interior. Se de alguma forma retirássemos esse poder
de investigação, a sociedade estaria desprotegida diante da atuação
de policiais que não cumprem a sua função com responsabilidade.

"50 - O Ministério Público não pode ser um mero espectador da
investigação; cabe ao órgão detentor de independência funcional uma
postura dinâmica de defesa dos valores sociais e de combate à
criminalidade, cabendo-lhe não apenas requisitar diligências, mas
também realizá-las diretamente, sempre que se fizer necessário".

Hoje aqueles que querem podar esse poder do Ministério Público
estarão mandando-o para o interior dos gabinetes com ar refrigerado
e, muitas vezes, deixando-o assistir, de forma omissa, à criminalidade
crescente.

"6° - A tendência da legislação contemporânea noutros países é
atribuir ao Ministério Público atividade de investigação criminal, como
ocorre na Europa continental, por exemplo, na Alemanha, na Itália, em
Portugal e na França, verificando-se o mesmo na América Latina -
Chile, Bolívia, Venezuela e outros. Assim, configura retrocesso social
ne,gar atribuições investigativas ao Ministério Público".

E bom que se diga que, em muitos países, a atividade da Polícia
Civil é como polícia judiciária, trabalhando de forma subordinada e
vinculada ao Ministério Público.

"7° - O item 82 do relatório da ONU sobre execuções sumárias no
Brasil recomenda que o Ministério Público deve ser estimulado a
desenvolver investigações em face desses comportamentos delitivos,
eliminando-se eventuais obstáculos legais".

Muitas vezes, quando se investigam grupos de extermínio, encontra-
se o envolvimento de maus policiais. Isso não é segredo para nós. E
assim em Belo Horizonte, no Brasil e em muitos outros lugares.

Tirar esse poder do Ministério Público, quando as orientações
internacionais da ONU são no sentido de reforçar esse poder, é
querer a sociedade desprotegida dessas anormalidades.

"80 - Não existe, do ponto de vista da liberdade, qualquer ofensa ou
perigo no fato de o Ministério Público requisitar documentos, perícias
ou ouvir testemunhas para colher os elementos necessários à sua
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convicção, pois toda atuação do órgão encontra-se delimitada por
seu compromisso maior de defesa da ordem jurídica e dos valores
constitucionais.

90 - A independência funcional do Ministério Público possibilita, em
inúmeras situações, maior desenvoltura do órgão em relação às
demais esferas do poder público, assegurando maior efetividade na
elucidação de irregularidades passíveis de sanção penal,
notadamente em casos que envolvam grave violação de direitos
humanos".

Temos acompanhado isso. Onde está a atuação do Ministério
Público na questão dos direitos humanos e quando envolvem
interesses maiores? Hoje saiu o pedido de prisão preventiva dos
envolvidos na prostituição infantil em São Francisco. Vereadores e
policiais estão envolvidos. Há uma equipe de Belo Horizonte em São
Francisco, tomando providências. A autonomia do Ministério Público é
fundamental para que os objetivos sejam atingidos. Muitas vezes o
deslocamento de recursos possibilita uma ação mais efetiva do
Ministério Público.

- A ação penal pode ser proposta sem inquérito policial (CPP,
art. 46, § 1 0), sendo inteiramente incoerente com as finalidades do
Ministério Público a obtenção de elementos de convencimento por
meio de diligências complementares, as sindicâncias ou auditorias
desenvolvidas por outros órgãos, peças de informação, bem como por
intermédio de inquéritos civis que evidenciem, além dos fatos que lhes
são próprios, a ocorrência, também, de crime".

O Código de Processo Penal prevê essa exceção. Na CPI do
Sistema Carcerário, em 1997, a Promotoria de Direitos Humanos, ao
constatar que no relatório havia provas suficientes para
encaminhamento de denúncias, fê-las contra policiais e Agentes
Penitenciários envolvidos com torturas e irregularidades, naqueles
campos delimitados e investigados pela Comissão.

O Deputado Ivair Nogueira, que foi o relator daquela CPI, lembra-se
muito bem disso. Não foram necessárias outras peças
complementares. Portanto, se o Código de Processo Penal prevê isso,
haverá grande retrocesso se a votação no Supremo limitar o poder do
Ministério Público.

Lamentamos que o Governo Federal não se tenha posicionado com
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clareza quanto ao encaminhamento no Supremo. Se é um
Governo que traz a bandeira da ética, da moralidade e do fim da
impunidade, sabe muito bem que o Ministério Público é um grande
parceiro. Como há críticas referentes à atuação do Ministério Público
em alguns Estados, querem traduzir isso de forma genérica para todo
o Brasil.

O Ministério Público sempre foi um firme e coerente parceiro de
entidades não governamentais, de órgãos de direitos humanos e, em
muitos lugares, de parlamentares do PT que denunciaram a ação
negativa de improbidade administrativa de agentes públicos. Faço o
mesmo apelo do Líder do PT: o Governo Federal tem de se posicionar
favoravelmente.

E lamentável que, ontem, o Ministro da Justiça tenha defendido a lei
da mordaça. E mais lamentável ainda que, hoje, não tenha sido
desautorizado pelo Presidente da República. Pensávamos que a
ditadura já tivesse terminado. Queremos, do PT, um governo
democrático e popular que se posicione com clareza nessa questão.

Deixo claro que a II Conferência de Direitos Humanos, com mais de
500 delegados e com 140 entidades, posicionou-se, neste Plenário,
quase unanimemente - houve apenas um encaminhamento contrário -
favorável a uma bandeira que defenderemos em Brasília, na próxima

semana, na Conferência Nacional de Direitos Humanos: o Ministério
Público deve ter um papel fundamental, não exclusivo, mas de forma
partilhada com a Polícia Civil, nos inquéritos penais.

Estamos levando, como proposta desta Casa, do Governo de Minas
- que tinha aqui seus representantes - e da sociedade mineira, a
necessidade de haver investigação do Ministério Público nos
inquéritos penais. Vamos traduzi-Ia em uma bandeira que se tornará
nacional, lá que, segundo informações, 14 outros Estados aprovaram
uma posição semelhante. Iremos a Brasília dizer que, para garantir os
direitos humanos, devemos ser contra a federalização dos crimes de
direitos humanos e garantir que o Ministério Público tenha poderes de
investigação.

Sabemos como nossas estruturas policiais estão contaminadas.
Entre os 10 mil policiais civis de Minas, 6.500 sofrem algum tipo de
indiciamento em suas corregedorias. Para que haja autonomia e a real
defesa dos direitos humanos, é necessário esse poder de mobilização

lw
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do Ministério Público.

Nesse último final de semana, estava em Brasília, a convite da
CNBB, em uma reunião. Junto com o Deputado Laudelino Augusto,
estive lá, com cerca de 30 pessoas entre bispos, padres, leigos e
leigas. Na oportunidade, considerando que, nesta semana, haverá
uma reunião da Comissão Episcopal de Pastoral - CEP -, pedi a eles
que os bispos recebessem uma delegação do Ministério Público.
Amanhã, quarta-feira, às 16 horas, as entidades nacionais do
Ministério Público - e acreditamos que o Procurador-Geral de Minas,
Nedens Ulisses, estará presente - estarão discutindo uma campanha
nacional: como a CNBB, com suas artérias por todo o Brasil, poderá
entrar em uma grande campanha pelo poder de investigação do
Ministério Público?

No caso da Lei n° 9.840, contra a corrupção, a compra de votos e o
uso da máquina pública nas eleições, o papel da Igreja foi
fundamental, portanto acreditamos que, desse encontro de amanhã,
na CNBB, poderemos ter uma campanha mais ampla e popular, com
o envolvimento da sociedade na defesa das prerrogativas
constitucionais do Ministério Público.

Esse trabalho tem de ser feito dentro da dimensão da impunidade,
que é o grande mal que se alastra no País. Muitas vezes, ela está
presente nas casas legislativas, no Poder Judiciário, no Poder
Executivo e, em alguns casos, no próprio Ministério Público e nas
polícias. Para o fim desse mal, devemos lutar contra ele; ampliar
poderes da sociedade para investigar. Apenas com a ação eficiente
dos órgãos de defesa da sociedade, combateremos essa grande
chaga social: a impunidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência pede ao
Deputado Durval Angelo que formalize sua solicitação.

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

Carlos Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1 0, transferi-ia ao Deputado
Domingos Sávio. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador
o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
cidadãos e cidadãs que nos acompanham, imprensa e
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telespectadores que nos vêem pela TV Assembléia, acabamos de
ouvir estarrecidos algumas exposições, até diria, infantis, outras
levianas e outras tantas absolutamente irresponsáveis e mentirosas
por parte do Deputado Paulo Cesar.

Enquanto o ouvia, imaginava que muitos cidadãos poderiam atribuir
esse comportamento a uma certa rivalidade política ou a ciúme, haja
vista que sou do Centro-Oeste mineiro e tive a honra de ser o
Deputado Estadual mais votado em toda aquela macrorregião do
Estado. Portanto, fui votado em várias cidades, inclusive do Campo
das Vertentes. Até certo ponto, é natural que, em alguns momentos,
haja um embate político, mas não foi isso que o Deputado veio destilar
sob a forma de acusações levianas nesta Casa.

Ouvi, atenta e resignadamente sua exposição, mas é fundamental
que se traga ao povo mineiro a verdade sobre os fatos, pelo meu
respeito a todos os colegas Deputados e cidadãos de Minas Gerais
que acompanham os trabalhos da Assembléia Legislativa, pelo meu
respeito à verdade, pelo juramento que fiz quando assumi o meu
mandato, pelo entendimento de que política é a arte de lutar pelos
nossos ideais de forma respeitosa e ética e pelo fato de que convivo
com os vários Deputados do Centro-Oeste mineiro e do Campo das
Vertentes, batalhando por esses municípios de forma aguerrida, mas
respeitosa, a exemplo do Deputado Ivair Nogueira, mencionado na
fala daquele Deputado, com quem tive a alegria de estar em Abaeté,
quando a UEMG instalava o curso de Administração na cidade, por
meio de um trabalho realizado pelo "campus" de Divinópolis, que
contou com o nosso acompanhamento na Secretaria de Ciência e
Tecnologia, junto ao Vice-Governador Clésio Andrade, até a
assinatura do decreto. Nessa ocasião, quando estive em Abaeté a
convite do Prefeito Tataia, batalhador por aquela terra, de forma clara
e contundente disse que o povo de Abaeté poderia se orgulhar de ter
um Deputado como o Ivair Nogueira, que tanto trabalha por essa
cidade. Sem dúvida, aquela era mais uma conquista, graças ao
esforço desse Deputado.

Mencionei isso para lembrar um dos absurdos ditos aqui há pouco
tempo pelo Deputado Paulo Cesar e que é um despropósito. Segundo
ele, na ida do Governador a Divinópolis, este Deputado teria
dificultado o acesso dos demais Deputados Estaduais à Mesa do
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cerimonial, em uma atitude absurda, porque todos os Deputados
desta Casa, especialmente os da Mesa diretora, sabem que o
cerimonial do Palácio não ouve cada um dos membros presentes à
Mesa, pois adotam um critério para analisar as Mesas que comporão
qualquer cerimônia com a presença do Governador. Naquela
oportunidade solicitei ao cerimonial que incluísse à Mesa dos
trabalhos todos os Deputados presentes. Disseram-me que isso era
impossível e que incluiriam apenas um representante dos Deputados
Federais e um dos Deputados Estaduais. Mas, quando me
concederam a palavra, fiz questão de cumprimentar cada um dos
Deputados presentes, inclusive o Deputado Paulo Cesar, embora haja
profundas divergências políticas e partidárias entre nós.

Quando o Deputado fez referência à nossa presença em São Paulo,
propositalmente, não quis dizer que lá eu estava a convite do sindicato
do setor de calçados e do Prefeito Joel, de Nova Serrana, também
empresário desse setor, que me ligou e me passou um telegrama
insistindo para que comparecesse, embora estivéssemos em recesso
parlamentar, para acompanhá-lo e para ajudá-lo a receber o
Governador Aécio Neves, já que as cidades do Centro-Oeste mineiro,
onde sou votado, que possuem empresas de calçados, estariam
representadas na Feira Nacional do Couro.

Lá estive, cumprindo o meu dever de representante do Centro-Oeste
mineiro, adotando sempre uma atitude de respeito com o Sr. Paulo
Cesar, com a devida distância que procuro ter, porque não concordo
com ele. O Deputado discorreu sobre outros impropérios, fazendo
referências absurdas e dizendo que eu saio por aí gabando-me de ser
amigo do Governador. Ora, isso é ridículo. Todos os que me
conhecem sabem que tenho grande respeito pelo Governador, além
de uma convivência normal entre companheiros de partido. Trabalhei
por Divinópolis ao longo de todos os seus mandatos como Deputado
Federal e ao longo da minha trajetória modesta e séria, sobre a qual
não pesam processos, acusações ou situações das quais possa
envergonhar-me. Não me aproximo do Governador pelas portas do
fundo ou laterais. Tenho com ele uma convivência equilibrada.

Jamais saí por aí dizendo também que o Deputado Paulô Cesar,
embora tenha sido ferrenho defensor e cabo eleitoral do Sr. Newton
Cardoso, de quem se orgulhava de ser companheiro de cozinha
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durante décadas, procura agora gabar-se, na nossa região, de ser
amigo de primeira hora do Governador Aécio Neves, no que ninguém
acredita porque sabe do absurdo que está sendo colocado. Isso, sim,
são picuinhas e bobagens políticas que não merecem a nossa
atenção. Por que, então, responder a esse cidadão? Ele faz
acusações ridículas e levianas que querem encobrir algo mais sério, O
Sr. Paulo Cesar termina revelando, em tom de ameaça, que possui

• fitas que, de alguma forma, comprometem a imagem e a vida deste
Deputado.

Inicialmente, Sr. Presidente, solicito que a Corregedoria da Casa
faça uma busca imediata dessas fitas junto a esse cidadão. Parece
absurdo um Deputado Estadual vir aqui para dizer que possui fitas
contendo denúncias graves, mas que não as mostrará. Isso
demonstra a sua índole. Para ele, coisas graves são escondidas
debaixo do tapete, mas, para mim, não. A minha vida não combina
com isso. Graças a Deus, olho nos olhos das pessoas e para trás de
cabeça erguida. Quero olhar para a frente para construir um País e
um Estado melhores. Por isso incomodo pessoas como o Paulo
Cesar, não por essas picuinhas não fundamentadas que relatou. Isso
é apenas o pano de fundo, Sr. Presidente, para tentar intimidar-me.
Recentemente, apresentei requerimento nesta Casa solicitando o
levantamento de dossiê por mim entregue, quando era Vereador em
Divinópolis, em que foi apurado e comprovado que o então
Governador Newton Cardoso, em 1988, destinou recursos
expressivos, sob a forma de convênios, para uma entidade filantrópica
daquela cidade. Como tais recursos não chegaram à entidade, seus
representantes foram à Câmara em 1994, época em que eu era
Vereador, e requereram que o caso fosse apurado, tendo em vista
que era cobrada prestação de contas de dinheiro que não receberam.
Apuramos o assunto e, para nossa surpresa, verificamos e
encontramos inclusive as cópias dos cheques destinados à entidade
filantrópica, para que pudesse comprar cobertor, material e alimento
para famílias carentes. O dinheiro foi parar na conta do Sr. Galileu
Teixeira Machado, candidato do PMDB, ligado ao Newton Cardoso em
Divinópolis. Na conta bancária do então candidato a Prefeito de Nova
Serrana, Sr. Paulo César de Freitas.

Pegou dinheiro público e depositou na sua conta. Um cheque da
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Casa Civil, nominal a uma entidade pública, foi parar na conta
desse cidadão.

Há poucos dias, disse que, embora tenha denunciado isso anos
atrás, não ficara calado por omissão. A época, entreguei minha
denúncia ao Ministério Público, ao Presidente da Assembléia,
Deputado José Ferraz; à Procuradoria-Geral do Estado, hoje
Advocacia-Geral; cumprindo com meu dever de Vereador, porque
àquele relatório fora aprovado pela quase unanimidade da Câmara de
Divinópolis, e não tínhamos poder para avançar. O Ministério Público,
embora de forma lenta, quase letárgica, deu prosseguimento.
Recentemente vejo, nos noticiários da Capital, que o Ministério
Público havia entrado com queixa-crime, e um Juiz do Tribunal
Superior Eleitoral havia acatado a denúncia contra o então ex-
Governador Newton Cardoso. Disse aqui que a denúncia deveria ser
acatada não só contra o ex-Governador responsável, naturalmente,
pelos erários públicos, mas também contra aqueles que se
beneficiaram desse dinheiro para fazer campanha ou para se
locupletarem com o dinheiro público. Isso incomodou profundamente o
Deputado Paulo Cesar, que também se incomoda com dezenas de
processos de queixas-crimes que contra ele pesam por denúncias de
corrupção e superfaturamento, já acionadas pelo Ministério Público na
cidade de Nova Serrana. Em Divinópolis me disseram que o Sr. Paulo
Cesar estaria com comparsas do Prefeito Galileu produzindo algum
tipo de fita, encomendando depoimentos que me acusassem, para
tentar intimidar-me na tribuna desta Casa, porque requeri e continuo
exigindo que sejam apuradas as denúncias de corrupção ocorrida na
nossa cidade, especialmente aquelas que falam de corrupção de
menores, envolvendo a figura do Prefeito Galileu Machado. Quando
solicitei nesta Casa que isso acontecesse, começaram as
intimidações. Companheiros me diziam que corriam nos corredores da
Câmara de Divinópolis conversas de que iriam produzir fitas com
depoimentos de pessoas que faziam denúncias contra minha vida
pessoal e minha família, tentando forjar calúnias que pudessem
intimidar-me. Minha resposta a isso é a exigência de que a
Corregedoria desta Casa solicite deste cidadão que tenha mais
responsabilidade com o que diz e o que faz, que se lembre dos
compromissos que assumiu quando jurou respeito à Constituição e à
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ordem deste País. Não pode vir aqui dizer que há acusações e
denúncias graves e que irá engavetá-las. Que assuma a
responsabilidade sobre as denúncias que faz, como assumo sobre as
que faço contra ele e contra aqueles que querem locupletar-se com
dinheiro público. É bom que se separe uma coisa da outra.

Luto pelo meu Centro-Oeste mineiro, por Divinópolis. Ele citou o
exemplo de um projeto de lei do Governador que destina um terreno
no meu querido Bairro Danilo Passos para a Prefeitura de Divinópolis.
Entendo que todo Deputado tem o direito de trabalhar por qualquer
cidade que seja. Ele se acha no direito de tratar as coisas de
Divinópolis, discutir esse projeto de lei com mais legitimidade que eu,
que sou o Deputado mais votado naquela cidade, com uma diferença
absurda para a votação dele. Ele gastou uma fortuna fazendo
campanha ao lado do Newton Cardoso e do Galileu para se dizer o
melhor candidato para o povo de Divinópolis, embora todos não o
entendessem como seu representante; mas não acha que eu possa
atender a um convite do Prefeito de Nova Serrana e ir até lá para
acompanhar a inauguração de uma obra que o Prefeito fez com
competência e seriedade, a fim de minimizar os problemas ligados à
segurança daquela cidade. Recentemente os canais de televisão
noticiavam que o Deputado Marcelo Gonçalves esteve em Nova
Serrana, a convite da população daquela cidade e do Prefeito, para
participar de uma audiência pública sobre segurança.

Quando perguntaram ao Deputado Marcelo Gonçalves sobre o que
ele achava daquela audiência pública, não pensou duas vezes e disse
que, no mínimo, era curioso que um Deputado contra o qual pesavam
dezenas de processos e de acusações de crime estivesse preocupado
em discutir a segurança. Deveria preocupar-se, em primeiro lugar, em
esclarecer à população as diversas acusações de crime sob as quais
se encontrava.

Resumindo todo esse triste episódio, deixo registrado o meu
compromisso de continuar lutando pelo Centro-Oeste mineiro, pelo
Campo das Vertentes, por Minas Gerais, e de continuar trabalhando
em defesa da seriedade, da probidade no uso do dinheiro público.
Continuarei combatendo atitudes de indivíduos que se aproveitam do
dinheiro público para se enriquecer e, depois, ficam por aí, posando
de santinhos. Continuarei lutando contra indivíduos que não têm o
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menor princípio ético, que numa campanha fazem acusações
graves contra o nosso Governador e que, no dia seguinte, quando o
Governador sai vitorioso, colocam-se como se fossem cabos eleitorais
desde criança, sem ter um pingo de vergonha na cara para assumir
posições perante os cidadãos de Minas Gerais, que querem um
mínimo de coerência no exercício do mandato.

Deixo claro que estarei lutando, sim, pelo nosso Centro-Oeste,
procurando ter uma convivência respeitosa com cada colega
Deputado, mas sem me envolver com esse tipo de indivíduo. Manterei
distância sim e exigirei que ele, ao vir aqui fazer acusações contra
mim - e nem tem a hombridade de ficar para ouvir a resposta - não
venha dizer que as guardará. Que as entregue e assuma a
responsabilidade de quem está forjando denúncias e provas, de quem
está pagando pessoas para fazer acusações sem fundamento, para
desviar a atenção sobre os crimes que cometeu, pelo menos é o que
entendem o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado, ao
acatar a denúncia que apresentamos em 1988.

Não parou ali. Continuou cometendo atos de corrupção ao longo de
vários anos, trazendo sérios prejuízos para o povo de Nova Serrana.
Isso está fundamentado pelo Ministério Público, com provas. Não se
trata de mera acusação deste Deputado nem de mero ciúme se ele
está atuando nessa ou naquela cidade, como ele veio aqui destilar
uma série de situações, culminando com o fato de dizer que fez uma
emenda de R$150.000,00 para Nova Serrana e que este Deputado
teria interferido para o Prefeito assinar o convênio.

Pasmem, Srs. Deputados e Sra. Deputada Vanessa Lucas, esse
cidadão, que fez, de fato, uma emenda para beneficiar o Município de
Nova Serrana, começou a dizer a todos os cidadãos daquela cidade
que a emenda havia sido feita, mas que o Prefeito não tinha interesse
em receber o recurso. E mal o convênio estava pronto. O Prefeito, tão
logo tomou conhecimento de que havia o convênio, manifestou o
desejo de vir à Secretaria de Obras assiná-lo. Ligou, então, para a
Secretaria de Obras, tomou conhecimento de que realmente havia o
convênio, veio, então, a Belo Horizonte assiná-lo, até porque, para
ele, importa que o dinheiro vá para Nova Serrana, embora esse
dinheiro nem fosse para ser utilizado pela Prefeitura, mas para
beneficiar uma entidade não governamental. Se é para beneficiar
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Nova Serrana, o Prefeito entende que deve receber, de bom
grado, a ajuda do Governo do Estado.

O Prefeito, companheiro nosso que é, ligou para mim, da Secretaria
de Obras, dizendo que já havia tomado conhecimento de que
realmente havia o convênio, mas que estavam se recusando a
entregar-lho. Perguntou-me se eu lá poderia ir. Disse-lhe que não, até
para não causar nenhum equívoco de que eu quisesse assumir a
titularidade do encaminhamento daqueles recursos. Disse-lhe, então,
que insistisse e procurasse determinado funcionário, assessor do
Secretário Agostinho Patrús, que, certamente, iria permitir-lhe assinar
o convênio. Naturalmente, disse para o Prefeito, o Deputado que
destinou o recurso poderia, depois, divulgar na cidade que foi ele que
encaminhou a emenda. O próprio Prefeito disse que o Deputado já
havia feito isso, pois a cidade toda já sabia que ele viria a Belo
Horizonte assinar um convênio. Sabia também que, embora o dinheiro
tosse destinado pelo Governo do Estado, houve a interveniência do
Deputado, o que é louvável.

Infelizmente, veio aqui dizer que interferi no processo. Sabe o que
os funcionários e o Prefeito me disseram? Que esse cidadão queria
humilhar o Prefeito, impondo-lhe a necessidade de tirar uma foto ao
lado dele, para dizer que o Prefeito estaria dependendo das benesses
desse Sr. Paulo Cesar, adversário político, em Nova Serrana, do
Prefeito Joel.

Desde o primeiro momento, o Prefeito Joel apoiou o Governador,
combatendo em Nova Serrana as calúnias que o Sr. Paulo Cesar
disparava contra ele em defesa do então candidato Newton Cardoso.

Pasmem, senhores, agora sou acusado porque solicitei à Secretaria
de Obras bom-senso, pois Nova Serrana não merecia ser humilhada;
se havia um convênio a ser assinado, que isso fosse feito.

Estou com a minha consciência tranqüila. Entendo que esse senhor,
ao tentar me intimidar, exige que esta Casa, por meio da Corregedoria
e da Comissão de Ética, apure as denúncias que pesam contra ele.
Se há entre nós um Deputado que pega dinheiro público e deposita na
sua conta bancária, que faz superfaturamento de nota fiscal da
Prefeitura, que se utiliza de notas frias para justificar convênios que
celebrou com órgãos estaduais ou federais, não podemos aceitá-lo,
sob pena de macular o nome desta Assembléia Legislativa.
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E isso que incomoda o Sr. Paulo Cesar, a quem desafio

apresentar toda e qualquer denúncia que exista contra minha pessoa,
ao longo da minha história como Vereador, Prefeito e Deputado. A
postura correta não é vantagem, mas obrigação. Por isso desafio-o e
a qualquer cidadão que prove pelo menos uma suspeita de um
centavo de dinheiro público na minha vida. Quero que provem se
aproveitei, ou quem comigo vive, daquilo que é público, e curvar-me-ei
à qualquer acusação.

Agora, jamais me deixarei intimidar por um indivíduo que é
conhecido na nossa região como o que há de pior em matéria de
política, porque cobro a apuração das denúncias. Não me calarei; pelo
contrário, faço questão de pedir que as coisas sejam apuradas até as
últimas conseqüências, a começar pela acusação que insinuou contra
mim, porque não teve a coragem de dizer o que era. Quero que se
responsabilize por acusar-me e pelo processo que haverá de pesar
contra ele por tentar forjar provas e coagir pessoas a prestar
depoimentos maliciosos. Como informaram-me em Divinópolis, essa é
a ardilosa tentativa desse cidadão para intimidar-me.

Reitero a cada companheiro, começando por V. Exa., a quem tanto
admiro e com quem tenho o prazer de conviver em algumas cidades
do Oeste de Minas, tendendo ao Sul do Estado, que, se porventura,
em algum momento, no afã de trabalhar para um município mineiro,
constranger algum colega, terei a humildade de retratar-me e
apresentar publicamente o meu respeito e minha admiração pelo
trabalho desenvolvido no município onde é majoritário ou votado. Só
não poderei deixar de cumprir o meu dever, de estar presente quando
sou convidado. Ele citou Leandro Ferreira. Fui lá convidado pelo Prof.
Aluísio Pimenta e pelas lideranças do município. O Governador Aécio
Neves, quando esteve em Divinópolis, anunciou que asfaltaria
Leandro Ferreira e São Roque de Minas, atendendo aos reclamos, ao
sonho antigo daquelas comunidades e aos requerimentos de todos os
Deputados votados naquela região. O Governador instigou-nos a
participar da divulgação dessas obras, pois elas não ficariam apenas
no papel, seriam realizadas, seria o seu compromisso. Disse-nos que
a nossa base deveria estar presente na realização dessas obras.

No palanque de São José do Cabresto tive a alegria de mencionar o
nome do Deputado Rêmolo Aloise. Embora estivesse ausente, tive o
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cuidado de dizer que • ali estava para saudar o Governador de
Minas por aquele importante trabalho para a nossa região.

Registro que, desde o primeiro momento, o Deputado Rêmolo Aloise
foi um dos principais batalhadores por aquela obra, até em outros
governos. Na ocasião, fiz também referência à Deputada Maria Olívia,
que lá estava ao nosso lado.

No afã de participar, de levar a minha contribuição, podendo até
ocorrer alguma rivalidade, o que é natural na política, posso
eventualmente falhar como todo ser humano. Mas, senhoras e
senhores, não confundam com o que esse indivíduo, Deputado Paulo
Cesar, tentou apregoar. Por meio de acusações inverídicas, tentou
desviar o toco da atenção. Ele precisa ser investigado. Se ele tem
acusações contra mim, que as faça de forma digna, no dever de quem
exerce o mandato, apresentando provas e exigindo a punição para
este Deputado. Logo, a minha consciência está tranqüila. Sr.
Presidente, Deputados e todos que nos ouviram, muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23, às 9
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 26a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 18/6/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Paulo Piau - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. João Antônio Prata - Entrega de placa - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Às 115h15min,

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

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 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.
Anderson Adauto, Deputado Federal; João Antônio Prata, 1 0-Vice-
Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ -;
Paulino Cícero, ex-Ministro de Minas e Energia; Altino Rodrigues
Neto, Diretor-Geral do IMA, representando o Secretário de Agricultura
em exercício, Danilo de Castro; João Roberto Puliti, Diretor Financeiro
da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; e
o Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

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

Paulo Ferola Silva, 2°-Vice-Presidente da ABCZ; João Machado Prata
Jr., Diretor da ABCZ; Márcio Cruvinel Borges, Presidente do Conselho
Curador da Fundação Museu do Zebu; da Exma. Sra. Angela Mairink,
representante do Senador Aelton Freitas; e dos Exmos. Srs. Alberto
Ferreira, Vice-Presidente da Cooperativa Central de Crédito de Minas
Gerais - CREDIMINAS -; e Carlos Calazans, Delegado Regional do
Trabalho.

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

Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ - pelo transcurso de seus 70
anos de fundação.

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

Palavras do Deputado Paulo Piau
Exmos. Srs. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Vice-Presidente da



1520
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando
o Presidente, Deputado Mauri Torres; João Antônio Prata, amigo e
companheiro, 1°-Vice-Presidente da Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu; Paulino Cícero, Secretário de Estado e Ministro
das Minas e Energia; Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA,
representando o Secretário de Agricultura em exercício, Danilo de
Castro; João Roberto Puliti, amigo e companheiro, Diretor Financeiro
da FAEMG.

Esta solenidade em homenagem à Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu, nossa ABCZ, constitui mais um momento de
orgulho para o parlamento mineiro.

Para mim, de maneira muito especial, agradeço a Deus por iluminar
o meu mandato e me fazer cada vez mais comprometido com a nossa
Minas Gerais e, particularmente, com a nossa querida Uberaba.

Nos últimos anos, tive a felicidade de sugerir homenagens, como
esta de hoje, para os 100 anos do jornal "Lavoura e Comércio", o 30
mais antigo do País, 50 anos da Universidade de Uberaba e os 50
anos da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

Está agendada, para o segundo semestre, uma homenagem pelos
70 anos da Associação Comercial e Industrial de Uberaba e pelos 50
anos da Federação das Associações Comerciais - FEDERAMINAS -,
que nasceu na associação de Uberaba.

Com a Comenda do Legislativo, homenageamos o Dr. Hugo
Rodrigues da Cunha, ex-Prefeito e ex-Deputado Federal; D. Aloisio
Roque Operman; Ataliba Guaritá Neto, nosso querido Netinho;
Francisco Cândido Xavier, nosso iluminado Chico Xavier, mineiro do
século, cujo nome está eternizado na Comenda da Paz Chico Xavier.

Mas, hoje, a emoção se repete nesta homenagem à ABCZ, cuja
história se mistura com a minha formação profissional.

Quando era estudante de agronomia pela Universidade Federal de
Viçosa, estudamos o zebu e, por conseqüência, a ABCZ. No último
ano de universidade, virou tradição na UFV a visita à Exposição
Internacional de Gado Zebu - EXPOZEBU -, e lá estivemos em 1975.

O meu primeiro emprego foi na Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais - EPAMIG -, cuja missão a mim confiada foi
aprimorar o relacionamento entre a empresa e a ABCZ.

Sempre encantado com Uberaba, sobretudo pela generosidade e
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hospitalidade do seu povo, aceitei o convite da EPAMIG para
dirigir o Centro Regional de Pesquisa Agropecuária do Triângulo
Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, cuja sede é na Fazenda
Experimental Getúlio Vargas, unidade de pesquisa criada em 1937
para desenvolver o melhoramento das raças zebuínas.

Como Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Uberaba, o relacionamento com a ABCZ se
estreitou cada vez mais.

Posteriormente, na qualidade de Deputado Estadual, a parceria com
a ABCZ continuou sólida, e tenho muito orgulho de ter recebido o
título de sócio honorário.

"E uma glória para o agronegócio brasileiro ter uma entidade como a
ABCZ'. Essas palavras foram do Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Roberto Rodrigues, ao inaugurar, em março, a
remodelada e imponente sede dos criadores de zebu, o que,
evidentemente, legitima a homenagem que ora prestamos.

Ao comemorar os 70 anos da ABCZ, esta Casa reverencia
inicialmente a memória dos heróis, que, saindo de Minas, do Rio de
Janeiro e da Bahia, há mais de 100 anos, atravessaram oceanos em
direção à India, superando as mais cruéis adversidades em busca do
zebu, conforme relato do pioneiro João Martins Borges.

As criações do Rio de Janeiro e da Bahia não prosperaram, o que
valoriza ainda mais o esforço, a garra, a tenacidade e a paixão dos
nossos irmãos uberabenses, que fizeram o zebu para o Brasil e,
agora, para o mundo.

Ao comemorar os 70 anos da ABCZ, esta Casa homenageia, na
pessoa do Presidente José Olavo Borges Mendes, aqui representado
pelo amigo e renomado médico, Dr. João Antônio Prata, os atuais e
todos os Diretores, que, nessas sete décadas, sacrificando o convívio
da família e o cuidado dos próprios negócios, entregaram-se à paixão
pelo desenvolvimento da pecuária nacional. Nesta homenagem se
inclui também o quadro de parceiros da entidade, hoje com mais de
15 mil criadores.

Há de se ressaltar a função de bandeirante dos criadores de zebu,
que, por meio do casco do boi, foram desbravando o interior deste
imenso Brasil. Abriram caminho para a agricultura tecnicizada e
fizeram do agronegócio brasileiro sua principal fonte de emprego e de
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renda.

É com muito orgulho ainda que relatamos que a braquiária, espécie
africana melhorada na Austrália, revolucionou a pecuária nacional, e
essa introdução no Brasil deu-se por meio da Fazenda Experimental
Getúlio Vargas, em Uberaba. Da mesma forma, a soja foi introduzida
no cerrado brasileiro também por meio da nossa Uberaba.

Ao comemorar os 70 anos da ABCZ, esta Casa sublinha a
obstinação e a criatividade dos tantos que labutam no agronegócio:
produtores rurais, técnicos, empresários e governos. Graças à
agricultura e à pecuária, o Brasil comemora a cada ano o crescente
sucesso da nossa balança comercial.

E, se a exportação de carne bovina In natura" muito pesa na
contabilidade desse sucesso, vale ressaltar que grande parte do
rebanho brasileiro, mais de 80%, tem sangue zebuino.

Que nossas homenagens e aplausos ecoem muito além desta Casa,
nas mais distantes regiões deste País, onde a ABCZ se faz presente
por meio de seus escritórios técnicos regionais, apoiando os seus
associados e, principalmente, cuidando do registro genealógico do
rebanho zebuíno.

A ascensão da pecuária brasileira no cenário internacional
consolidou o credenciamento da ABCZ como voz e presença do
pecuarista nas discussões que balizam os rumos da produção de
carne e de leite no Brasil e no exterior. A ABCZ é um exemplo de
organização de classe que, ao lado do processo educativo, constitui
ferramenta fundamental para o desenvolvimento.

Essa credibilidade da ABCZ como tutora dos interesses da pecuária
nacional vem do berço. Em 1936, a Sociedade Rural do Triângulo
Mineiro, com sede em Uberaba e antecessora da ABCZ, foi
credenciada a realizar o registro genealógico de zebuínos. De lá para
cá, não pararam de crescer as atribuições e funções da entidade. E
seu mais recente feito - alcançado graças ao seu banco de dados de
mais de 6 milhões de animais - foi a habilitação para proceder à
rastreabilidade dos animais zebuínos. Não por favor, mas pelos
méritos de seus 70 anos de seriedade, transparência, tradição e
história, como destacou o Ministro Roberto Rodrigues.

Assim, atenta e participativa nos avanços científicos e tecnológicos,
em parceria com as universidades e institutos de pesquisa e de olho
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na abertura de novos mercados, a ABCZ está em permanente
preparação técnica e política para ampliar sua atuação mundo afora.
A área internacional ganhou mais força no ano passado com a criação
do núcleo de exportação de material genético e animais vivos, o
Brazilian Caule Genetics - BCG.

Encerro meu pronunciamento evocando as palavras do saudoso e
dinâmico Presidente, tão cedo levado desta vida, Rômulo Kardec de
Camargos: "A ABCZ não é uma entidade que apenas registra
zebuínos e cuida de seu melhoramento genético. Em tudo que é de
interesse do setor agropecuário, ela está presente. Presente nas
questões fundiárias, sanitárias e na cobrança de ações
governamentais. E uma entidade que trabalha unida. Sólida
financeiramente, forte politicamente. Por isso, tem respeito e
credibilidade no Brasil e no exterior".

Eeu acrescento: esta jovem, na vitalidade e esplendor de seus 70
anos, é orgulho de Uberaba, referência de Minas e patrimônio do
Brasil.

Exibição de Vídeo
O locutor - Senhoras e senhores, a partir deste instante será exibido

um vídeo comemorativo dos 70 anos da Associação Brasileira dos
Criadores de Zebu - ABC Z.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Sr. João Antônio Prata

Exmos. Srs. Deputado Adelmo Carneiro Leão, ex-Ministro Paulino
Cícero, Deputado Federal Anderson Adauto, Altino Rodrigues Neto,
João Roberto Puliti, Deputado Paulo Piau, nosso fraternal amigo e
companheiro, tenho a honra de representar nesta solenidade a
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ -, em nome de
seu Presidente, José Olavo Borges Mendes, que, devido a
compromissos inadiáveis, não pode estar presente neste significativo
e histórico momento.

Inicialmente gostaríamos de agradecer ao nosso caríssimo
Deputado Paulo Piau pela feliz iniciativa de requerer esta homenagem
à ABCZ, nesta reunião especial da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Temos a certeza de que os companheiros
pecuaristas e a diretoria da ABCZ se sentem, neste momento,
bastante envaidecidos com esse gesto.

rs
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Hoje a pecuária brasileira está em festa, está orgulhosa, em

razão da importante homenagem que lhe é prestada pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Este reconhecimento é nobre, pois a atividade pecuária, assim como
todo o complexo do agronegócio nacional, tem sido o principal
sustentáculo da balança comercial brasileira.

As riquezas geradas pelo setor produtivo, pelos negócios do campo
somam uma quantia significativa nos quadros econômicos deste País.
Estudos realizados pela Associação Brasileira de Marketing Rural
indicam que um boi passa por mais de 800 unidades do agronegócio,
desde a porteira da fazenda até ser abatido no frigorífico. Do mesmo
modo é o setor leiteiro, que, para seu desenvolvimento, mobiliza
diversos elos da cadeia produtiva, gerando 5 milhões de postos de
trabalho.

Por tudo isso, a população brasileira tem uma relação muito valiosa
com a produção de carne e de leite. De nossa parte, digo que a ABCZ
é saudosista - e com orgulho - de culturas como a da culinária mineira,
que tem entre seus mais deliciosos pratos o tradicional bife ou filé
assado, além, é claro, do nosso saboroso pão de queijo.

Como representante dessa importante organização mundial da
zebuinocultura, que, por felicidade, está situada em nosso Estado,
sinto-me honrado em dizer que o zebu está presente também em
cada pedacinho de muitos outros produtos tradicionais de Minas
Gerais e - por que não dizer? - de todo o Brasil.

Somos responsáveis por essa grandeza. No passado, os
pecuaristas uberabenses tiveram a fortuita sensibilidade de enxergar
naquele animal, até então exótico, uma máquina de produzir
alimentos. O gado indiano de cupim, que se espalhou e se
desenvolveu no nosso País, transformando-se num verdadeiro
patrimônio nacional, é resultado de um ideal empreendedor e
visionário.

Pilares da pecuária nacional, os pioneiros criadores de zebu, gente
do interior de Minas, foram também grandes colaboradores na
construção e na consolidação desta unidade federativa, terra
consagrada por ser mãe de figuras de destaque da história do Brasil.
Atualmente, o rebanho bovino brasileiro ultrapassa o montante de 170
milhões de cabeças, das quais cerca de 90% são zebuínos puros ou

rÃ,
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cruzados. Na exportação de carne, somos, desde o ano passado,
o primeiro colocado no "ranking" mundial. Em 2003, 1 .400.000t do
produto foram embarcadas para o exterior. Estatísticas do "Anuário da
Pecuária", edição de 2004, apontam para um volume de até
2.000.000t por ano a serem exportadas pelo Brasil até o final desta
década.

Graças ao trabalho de melhoramento genético do zebu, exercido
com êxito pela ABCZ há 70 anos, o rebanho brasileiro teve uma
expansão geométrica, além de ganhos significativos com a
produtividade. O zebu é o boi a pasto, a garantia do custo mais baixo
na produção de carne e de leite no mundo, o que nos permitiu obter
alta competitividade no mercado internacional. Vale lembrar que,
enquanto registramos o crescimento ininterrupto de exportações de
carne bovina desde 1996, a ocorrência de enfermidades como a vaca
louca e a febre aftosa nesse período foi constante nos principais
mercados concorrentes do Brasil.

Enquanto isso, em nosso território, as questões sanitárias foram
tratadas com muita atenção. A sanidade do rebanho brasileiro vem
apresentando melhoria a cada ano, com a maciça campanha de
vacinação contra a febre aftosa promovida pelos Governos Estadual e
Federal, com entidades do setor pecuário e com a iniciativa privada.
Nesse caso, ressalto, com carinho, o especial empenho do Governo
de Minas Gerais e do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
modelo de atuação em matéria de defesa sanitária no País. Ações
como a do nosso Estado permitem ao Programa Nacional de
Erradicação da Febre Aftosa prever o fim da doença em todo o
território brasileiro, até 2005. Hoje 90% do País possui o "status" de
livre de febre aftosa, com vacinação.

A ABCZ sempre esteve à frente dessas iniciativas, prestando
informações e incentivando o pecuarista a investir na qualidade de
seus animais. Além disso, contribuímos até mesmo com os nossos
vizinhos, auxiliando no combate à febre aftosa nos países que fazem
fronteira com o Brasil. A partir de ações de "marketing" e por
intermédio de medidas como a criação do Sistema Brasileiro de
Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina - SISBOV -,
conquistamos mercados como os do Reino Unido, da Rússia, do
Egito, da China, do Chile e, recentemente, dos Estados Unidos. Isso
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fez com que, de 1996 a 2003, o crescimento nas exportações de
carne In natura" no Brasil fosse de 1.229%, e de carne
industrializada, em torno de 83%.

Ao citar esses números, ficamos sempre emocionados, pois nos
lembramos dos nossos antepassados, pessoas visionárias que
enxergaram, há décadas, o potencial do gado indiano de cupim,
produtores do interior mineiro que se aventuraram em viagens à índia,
no início do século passado, para buscar zebu. Destemidos,
enfrentaram todo tipo de infortúnio em terras desconhecidas e
estranhas; viram, de perto, temíveis guerras, atravessando a Europa
nos dois grandes conflitos mundiais do século XX e passando por
diversas dificuldades e limitações existentes naquelas épocas.

Para organizar e centralizar todas as atividades em torno do gado de
cupim, que já ocupava boa parte do Brasil nas primeiras décadas do
século XX, os criadores de zebu fundaram a Sociedade Rural do
Triângulo Mineiro, a SRTM, que mais tarde, em 1967, transformou-se
em ABCZ.

A entidade, desde seu surgimento, é a delegada do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para realizar e administrar o
registro genealógico das raças zebuínas. A ABCZ é também a
organizadora e a promotora da EXPOZEBU, a maior feira de zebuínos
do mundo, que é realizada na primeira quinzena de maio, em
Uberaba.

Pelo palanque oficial do Parque Fernando Costa, onde está
localizada também a sede da entidade, passaram todos os chefes de
Estado do País nos últimos 70 anos. A presença de lideranças
políticas do Brasil na abertura oficial da EXPOZEBU é uma tradição. E
nesse momento que a classe produtora anuncia suas reivindicações,
faz o alerta para as necessidades do setor e dialoga com os nossos
representantes na esfera governamental.

Há sete décadas, as principais decisões da pecuária brasileira são
divulgadas durante os pronunciamentos proferidos na EXPOZEBU.
Além da área política, a feira é a principal referência mundial em
seleção de bovinos tropicais. Em Uberaba, reúne-se a elite das raças
zebuinas. Ganhar um prêmio na EXPOZEBU é o mesmo que ganhar
o óscar da pecuária. Logo que um animal se consagra campeão em
Uberaba, é automaticamente contratado pelas maiores centrais de
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inseminação, no caso dos machos, ou pelas centrais de embriões,
no caso das fêmeas.

No que diz respeito à feira, estamos computando recordes
consecutivos nos últimos anos, seja no volume geral de negócios ou
de leilões, seja no número de animais inscritos e de visitantes
internacionais.

Neste ano, durante a EXPOZEBU 70 Anos, foram movimentados
cerca de R$123.000.000,00 no total de negócios, sendo mais de
R$98.000.000,00 só na comercialização de animais nos 50 remates
oficializados pela ABCZ. Na área internacional, registramos a visita de
650 estrangeiros. Na área técnica, quase 3 mil animais estiveram na
pista de julgamento.

De todos aqueles que convivem diretamente com a pecuária, em
qualquer parte do mundo, o comentário que ouvimos foi o mesmo: a
EXPOZEBU 70 Anos deixou todos os seus visitantes impressionados
com a qualidade do trabalho e com a estrutura existente em torno da
zebuinocultura no Brasil.

A ABCZ, por sua vez, está lado a lado com esse progresso. Hoje, a
entidade possui 21 escritórios técnicos regionais e mais cinco filiadas
em todo o País, um banco de informações de mais de 7 milhões de
animais e um volume de 600 mil registros executados por ano.

A ABCZ congrega cerca de 15 mil associados, sendo que, no último
balanço anual, foi computada a entrada de cinco novos sócios por dia
útil. No seu corpo de profissionais, a ABCZ possui um colégio de
jurados com mais de 1.100 juízes, além de um quadro com 130
técnicos de campo, todos equipados com "notebooks" e outros
equipamentos atuais.

A ABCZ estende sua atuação também à área de "softwares" para o
gerenciamento de rebanhos e para o auxílio no acasalamento de
animais, bem como no fornecimento e na comercialização de outras
ferramentas de seleção de bovinos. Enfim, somos responsáveis pela
administração de um verdadeiro aparato voltado para o
aprimoramento do zebu. Uma estrutura sem precedentes em qualquer
parte do planeta.

Depois de termos consolidado essa posição, direcionamos
recentemente parte de nossas atenções para o mercado internacional
de material genético zebuíno. A nossa intenção é fornecer a base
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genética do zebu brasileiro para os países que possuem clima
tropical, semitropical ou semi-árido, ou seja, locais onde o gado de
cupim pode se desenvolver com excelência.

Neste ano, iniciamos um projeto, em parceria com a APEX-BRASIL,
que possibilitará a participação da ABCZ em dez feiras internacionais
de agronegócios. Até o momento, já participamos das mostras de
Houston, nos Estados Unidos, de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia,
do Cairo, no Egito, e de Xangai, na China.

Por tudo isso, e por muito mais, que aqui não teria tempo suficiente
para relatar, esta preciosa homenagem da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais nos deixa muito honrados e muito emocionados. Peço
desculpas aos presentes e às demais autoridades pela longa
explanação ao falar dos 70 anos da maior organização pecuária do
mundo e da feira mais importante da zebuinocultura.

Sabemos que os senhores têm plena consciência do nosso trabalho,
mostrado pelo Deputado Paulo Piau e pela apresentação do vídeo.
Considero ser impossível direcionar algumas palavras sobre o zebu
sem antes ter mencionado um pouco dessa belíssima história da
ABCZ.

Nesta Assembléia, sentimo-nos em nossa casa, no seio da nossa
família. Pode parecer estranho virmos receber uma homenagem tão
expressiva e falarmos da nossa própria instituição, mas, quando nos
reunimos com nossos familiares, repetimos sempre aquilo que
fizemos. Encaramos dessa forma o pronunciamento da ABCZ nesta
egrégia Casa. Voltaremos a Uberaba levando essa impressão tão
salutar e certos de que foi uma das homenagens mais importantes
que a ABCZ já recebeu.

Encerro meu pronunciamento agradecendo a presença de todos e
revelando a minha felicidade, como representante do zebu brasileiro,
em ser homenageado pelos serviços prestados a favor do
conhecimento, da ciência e da memória deste País. Por isso gostaria
de lembrar e citar uma frase do nosso saudoso escritor Guimarães
Rosa: "O homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida
lhe permita.".

Agradecemos a todos, especialmente ao nosso companheiro, líder e
amigo, Deputado Paulo Piau; aos Deputados da nossa região; ao
Deputado Federal Anderson Adauto; e ao Deputado Adelmo Carneiro
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Leão, que preside esta reunião. Fiquem todos com Deus, e muito
obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento a Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, Presidente desta solenidade, e do Deputado Paulo
Piau, autor do requerimento que deu origem a esta reunião,
homenageia a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, na
pessoa de seu 1 1-Vice-Presidente, procedendo à entrega de placa
alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "Graças à sua
visão empreendedora, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
- ABCZ -, sediada em Uberaba, destaca-se hoje como a mais
importante associação de pecuaristas do Brasil e ponto de referência
internacional nesse ramo de atividade.

Em reconhecimento aos diversos benefícios que a entidade vem
trazendo ao Estado e ao País ao longo dos seus 70 anos de
existência, a Assembléia Legislativa lhe presta esta homenagem em
nome de todo o povo mineiro.".

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Federal Anderson Adauto a
compartilhar comigo e com o Deputado Paulo Piau a entrega da placa.

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

Sinto-me alegre e honrado por representar o Deputado Mauri Torres
e, mais ainda, por presidir esta reunião em homenagem à Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ.

Srs. João Antônio Prata, 1°-Vice-Presidente da ABCZ; Paulinho
Cícero, ex-Ministro de Minas e Energia: Altino Rodrigues Neto,
Diretor-Geral do IMA, representando o Sr. Danilo de Castro,
Secretário de Agricultura em exercício: João Roberto Puliti, Diretor
Financeiro da FAEMG: meu amigo Deputado Federal Anderson
Adauto e dedicado colega Deputado Paulo Piau, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade, esta Assembléia tem
a satisfação de homenagear a ABCZ pela passagem dos 70 anos de
sua fundação.

Fundada em 18/6/34, em Uberaba, a ABCZ é considerada hoje a
maior associação classista do setor pecuário. Representa um setor
interessado em aumentar e melhorar a produção de alimentos no
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País, levantando os principais problemas enfrentados no campo e
sugerindo soluções. Um dos seus objetivos tem sido o diálogo com as
esferas públicas, tendo em vista o crescimento da pecuária nacional.

Com um efetivo de 163 milhões de cabeças em 2001, o rebanho
brasileiro apresenta 80% de sangue zebuíno. As primeiras
importações dessas raças foram feitas diretamente da índia há pouco
mais de um século. Nesse período, cerca de 6 mil reprodutores e
matrizes foram introduzidos no Brasil, demonstrando a enorme
capacidade de adaptação dessas raças ao nosso meio.

Segunda pátria do zebu, o nosso País tomou-se o primeiro na sua
exploração econômica, detendo o maior patrimônio genético
aprimorado para a produção de carne e de leite. Essa liderança
tornou-se possível graças á experiência da ABCZ no aprimoramento
do chamado zebu brasileiro.

A EXPOZEBU, promovida anualmente pela ABCZ desde 1935, é
cada vez mais visitada por representantes estrangeiros, além de ser
tradicionalmente prestigiada, desde os tempos de Getúlio Vargas, por
nossos Presidentes da República e autoridades de outras nações.
Além disso, é considerada o ponto de encontro da pecuária
internacional e tem sido o modelo para as inúmeras feiras e
exposições agropecuárias existentes em nosso território.

Com 13 mil associados, inclusive no exterior, a ABCZ voltou-se para
a biotecnologia em busca da garantia de fertilidade e do rigor sanitário
na produção de sêmen. O mercado internacional, sobretudo na faixa
intertropical do globo, tem recorrido cada vez mais a material genético
congelado de animais brasileiros, na corrida por maior produtividade e
eficiência em seus plantéis.

Destacam-se, entre as atividades da ABCZ, o banco de dados
zootécnicos, os leilões de gado e o registro genealógico das raças
zebuínas em todo o País: brahman, cangaiam, gir, gir mocho, guzerá,
indubrasil, nelore, nelore mocho, sindi e tabapuã. O volume dos
registros ultrapassa a ordem de 6 milhões de animais puros. Um
programa de melhoramento genético, implantado desde 1993, avalia
reprodutores e matrizes, apontando os animais superiores
geneticamente em cada rebanho. A finalidade é alcançar, no produto
final - carne e leite -, precocidade, nutrição, sanidade e qualidade.

Motivo de orgulho nacional, nosso rebanho de origem zebu só
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alcançou sua importante posição econômica graças aos 70 anos
do denodado trabalho empreendido por dirigentes e associados da
ABCZ.

Portanto, esta homenagem dos representantes do povo mineiro é
um justo reconhecimento àqueles que vêm mostrando-se como
espelho e exemplo a todos os que se preocupam não só com nosso
crescimento, como também com a posição do País no contexto
internacional. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos

convidados e autoridades, e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de terça-feira, dia 22, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição do dia 22/6/2004.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
FRUTICULTURA, EM 15/6/2004

Às 14h30min, compaitcem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Luiz Humberto Carneiro, Carlos Pimenta e Ana
Maria Resende, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Ricardo Duarte. 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 discutir, em audiência
pública, o tema "Panorama da Fruticultura no Brasil e em Minas
Gerais". Passa-se à 3B 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 Laudelino Augusto, em que solicita seja convidado
representante da Organização e Sindicato das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - OCEMG - para participar das reuniões e
audiências públicas desta Comissão em caráter permanente; Ricardo
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Duarte, em que solicita sejam realizadas uma visita técnica à
cidade de Monte Alegre de Minas e uma audiência pública no mesmo
local; Ana Maria Resende, Carlos Pimenta e Laudelino Augusto, em
que solicitam sejam aprovados os trabalhos a serem desenvolvidos
por esta Comissão da terceira à sexta reunião, conforme programação
apresentada. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre o tema objeto desta audiência
pública. Registra-se a presença dos Srs. Lucas Rocha Carneiro,
Diretor de Recursos Tecnológicos e Naturais da SEAPA,
representante do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Flávio Couto, do Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa; José Silva Soares,
Presidente da EMATER-MG; Pierre Santos Vilela, engenheiro
agrônomo do Departamento Técnico da Federação da Agricultura de
Minas Gerais - FAEMG -; Adriana Prado Bicalho, Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental e representante do Sr.
João Vicente Diniz, da Delegacia Federal da Agricultura no Estado de
Minas Gerais - DFA-MG -; e Alex Douglas Demier, Técnico de
Desenvolvimento Regional da CODEVASF, representante do Sr.
Anderson de Vasconcelos, da 1a SR da CODEVASF, com sede em
Montes Claros. Estão presentes também os Srs. Pedro Luiz Ribeiro
Hartung, Diretor Técnico do IMA, e Cláudio Wagner, Coordenador
Técnico em Agronegócios - Fruticultura do SEBRAE, os quais são
convidados a participar, em caráter permanente, dos trabalhos desta
Comissão. Todos os convidados são chamados a tomar assento à
mesa. Os Deputados Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e Luiz
Humberto Carneiro tecem suas considerações iniciais, na qualidade
de autores do requerimento que deu origem ao debate. Logo após, o
Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Carlos

Pimenta - Ana Maria Resende.

WAN
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ATA DA 152 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 22 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 2 LEGISLATURA, EM 15/6/2004
As 114h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Elmiro Nascimento e a Deputada Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
Virtude da aprovação de requerimento da Deputada Marília Campos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento de ofício do Sr. José
Fernando Coura, Presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de
Minas Gerais, publicado no "Diário do Legislativo", em 10/6/2004.
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, é aprovado o parecer pela
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n°2, apresentada, no 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 728/2003 (relator: Deputado Elmiro Nascimento). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei nos
1.102/2003 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); 1.421, 1.606/2004
(relator: Deputado Alberto Bejani) e 1.600/2004 (relator: Deputado
André Quintão). Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Alberto Bejani transfere a direção dos
trabalhos à Deputada Marília Campos e apresenta requerimento em
que solicita seja enviado à CPI do Café relatório final do caso GTech,
analisado pela Comissão. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, cumprida a finalidade da
reunião, o Deputado Alberto Bejani 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, 22 de junho de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Marília Campos.
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ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 16/6/2004

Às 91h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Roberto Ramos, Biel Rocha, Marcelo Gonçalves e
Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a homofobia,
em especial o combate à violência contra homossexuais em nosso
Estado, com a presença de convidados. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Carlos
Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da Casa Civil, Ouvidor
da Polícia, publicado no "Diário do Legislativo" de 10/6/2004; Orlando
Fantazzini, coordenador da campanha Quem Financia a Baixaria é
Contra a Cidadania e membro da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados, acusando o recebimento de cópia das notas
taquigráficas da reunião desta Comissão que tratou do caso de
superexposição de imagem de criança no programa "Domingo Legal",
do SBT, e informando que essa documentação foi enviada ao
Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e à
Secretaria Nacional de Justiça, para as devidas providências; da
Comissão de Organização do JUBRA, solicitando apoio desta
Comissão para a divulgação do cartaz e do folder do Simpósio
Internacional sobre a Juventude Brasileira, Perspectivas e Ações em
Saúde, Educação e Cidadania; do Sr. Paulo Gonçalves Soares, vítima
de tiroteio por parte de policiais militares de Nova Era, solicitando
ajuda desta Comissão. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema objeto da reunião.
Registra-se a presença dos Srs. Marcos Trajano, Diretor do
Movimento Gay de Minas; Danilo Ramos de Oliveira, Presidente do
Clube Rainbow; e Oswaldo Braga Júnior, representante do programa
Brasil sem Homofobia, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Biel Rocha,

ri
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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. Passa-se
à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (3),
em que solicita seja formulado voto de congratulações com o jornalista
Emanuel Soares Carneiro, Presidente da Rádio Itatiaia, pela excelente
cobertura jornalística da greve das Polícias Civil e Militar do Estado;
seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Estado,
solicitando providências com relação a denúncias constantes em carta
recebida por Comissão e seja pedida a prisão preventiva do detetive
envolvido no caso; sejam encaminhados ofícios à Chefia de Polícia e
à Corregedoria da Polícia Civil, solicitando providências quanto ao
conteúdo dessa carta; Biel Rocha (2), em que solicita a criação da
frente parlamentar de luta pela livre orientação sexual e de combate à
homofobia; seja encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil do
Estado, solicitando-lhe agilidade na apuração do assassinato do Sr.
Luiz Alberto, nesta Capital; Durval Angelo, Biel Rocha e Marcelo
Gonçalves, em que solicitam seja realizada audiência desta
Comissão, com a presença do Secretário de Direitos Humanos da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, para debater a
criação de um programa mineiro de combate à homofobia, traduzindo,
no Estado, as diretrizes do programa federal Brasil sem Homofobia;
Durval Angelo e Biel Rocha, em que solicitam sejam enviados ofícios
ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da Polícia Militar,
encaminhando documentação de policiais e bombeiros militares
recebida nesta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Marcelo

Gonçalves.	-	 -
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2a SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 17/6/2004

Às 1 Ohl 5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Padre João e Doutor Viana e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Chico Simões e Laudelino Augusto. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, 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 política do Governo Federal para reforma agrária,
em especial sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário do
Ministério de Desenvolvimento Agrário, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: fax da Sra. Lucimere da Silva Leão,
Coordenadora Estadual da Comissão Pastoral da Terra em Minas
Gerais - CPT -, justificando a ausência de representante da entidade
nessa reunião. A Presidência registra a presença dos seguintes
convidados: Srs. Eugênio Peixoto, Secretário Nacional de
Reordenamento Agrário do Ministério de Desenvolvimento Agrário;
WalIen Alexandre Medrado, representando a Secretária Extraordinária
para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte
de Minas; Vilson Luís da Silva, Presidente da FETAEMG; Luiz Antônio
Chaves, Diretor Geral do ITER; Marcos Helênio Leoni Pena,
Superintendente Regional do INCRA em Minas Gerais; Ademar
Ludwig, Coordenador Estadual do MST; e Juraci Moreira Souto,
representante da CONTAG, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Laudelino
Augusto, autor do requerimento que deu origem ao debate,
juntamente, com os Deputados Padre João e Rogério Correia, 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.
No exercício da Presidência, o Deputado Padre João tece
considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

MÁM
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Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Doutor Viana.

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

1.57212004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Caixa Escolar do
Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, com sede
no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
A entidade em causa é uma sociedade civil, sem fins lucrativos e

cumpre o disposto no seu estatuto.
Presta assistência aos alunos carentes da escola, onde funciona,

fornecendo-lhes alimentação, material escolar, livros didáticos,
vestuário, calçados e auxílio para condução.

Participa, também, do desenvolvimento de programas e serviços de
educação e saúde voltados para a comunidade em geral.

Pela sua atuação, a referida entidade merece o reconhecimento do
poder público, que, por isso, pretende outorgar-lhe o título de utilidade
pública.

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

1.572/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.626/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n° 1.626/2004

rs
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visa declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita
Vinha de Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinado preliminarmente o projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Núcleo Assistencial, fundado em julho de 1987, é uma

sociedade civil com personalidade jurídica.
Para alcançar suas metas desenvolve ações, em articulação com a

população do Bairro Aparecida, visando solucionar o problema da
defasagem educacional dos seus moradores, criando e mantendo
cursos educacionais e de ensino profissionalizante.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.626/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 22/2003

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Durval Angelo, a Proposta
de Emenda à Constituição n°22/2003 "altera a Seção III do Capítulo II
da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/3/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 111, inciso 1, alínea "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva promover a unificação das

instâncias recursais do Judiciário Estadual mediante a extinção do
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, concentrando no
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Tribunal de Justiça todas as atribuições atualmente cometidas
àqueles órgãos judicantes, mantidos, entretanto, os Conselhos de
Justiça Militar, com suas atribuições e competências na Primeira
Instância.

Para que haja a reestruturação nos termos propostos, impõe-se a
supressão dos dispositivos constitucionais que aludem à existência do
Tribunal de Justiça Militar e do Tribunal de Alçada, bem como
alterações em outros preceitos constitucionais para adaptá-los à nova
configuração da Justiça Estadual prevista pela proposta.

A proposição estabelece, ainda, modificações incidentes sobre o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Quanto ao mérito da matéria, encontramos inúmeras razões que
justificam a unificação das vias recursais do Judiciário Estadual, como,
por exemplo, a racionalização dos serviços, sejam de ordem
administrativa, sejam de ordem jurisdicional. De fato, com a unificação
dos Tribunais, em lugar de duas estruturas administrativas para dar
suporte operacional à atuação do Judiciário, ter-se-ia apenas uma, a
do Tribunal de Justiça.

Outrossim, aspectos de ordem jurisdicional respaldam a fusão do
Tribunal de Alçada com o Tribunal de Justiça, como os inúmeros
conflitos de competência que surgem entre os dois órgãos judiciários,
comprometendo o livre curso dos feitos que neles tramitam,
retardando, por conseguinte, a prestação da tutela jurisdicional, com
prejuízos incalculáveis para os jurisdicionados. Uma vez extinto o
Tribunal de Alçada e repassadas suas atribuições para o Tribunal de
Justiça, a possibilidade de ocorrência desses conflitos simplesmente
deixaria de existir.

Sob o prisma jurídico-constitucional, contudo, a matéria tem
suscitado grande polêmica em virtude do disposto no art. 96, inciso II,
alíneas "c" e "d", da Constituição da República. Tais dispositivos
estabelecem a competência privativa do Tribunal de Justiça para
inaugurar o processo legislativo em matéria relativa à criação ou
extinção dos tribunais inferiores, bem como à alteração da
organização e da divisão judiciárias. Ocorre que a Constituição do
Estado não confere ao Presidente do Tribunal de Justiça a iniciativa
de emenda à Constituição, o que traz como efeito prático a
imutabilidade das disposições constitucionais referentes à

rÀ
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estruturação dos referidos tribunais.

A tese de que a regra instituidora da reserva de iniciativa vincula tão-
somente o legislador ordinário, não alcançando o legislador
constituinte, tem sido refutada sistematicamente pelo STF, que reputa
inconstitucional qualquer emenda à Constituição do Estado que trate
da extinção de tribunais e que tenha sido proposta à revelia do
Tribunal de Justiça.

Isso posto e objetivando-se atender, a um só tempo, aos ditames
constitucionais e às exigências de harmonia nas relações entre os
Poderes instituídos, a proposta em exame foi baixada em diligência ao
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a fim de que este se
manifestasse sobre a matéria, o que foi feito mediante o Ofício n°
275/2004, que consubstancia a posição favorável dessa egrégia Corte
em relação à unificação da Segunda Instância da Justiça Comum
Estadual. Anexa a tal ofício, foi encaminhada a esta Comissão minuta
de proposta de emenda à Constituição, elaborada por Comissão
Temporária Especial constituída para se pronunciar sobre a matéria.
Verificando que a referida minuta atende aos propósitos de unificação
das instâncias judiciais e reconhecendo a qualidade técnica de seu
texto, passamos a incorporá-la a este parecer na forma do Substitutivo
n° 1. Não obstante, merece pequeno reparo a redação do § 2 0 do art.
110, uma vez que, em virtude da regra estabelecida no inciso V do art.
93 da Constituição da República, que dispõe sobre a remuneração da
magistratura, o Juiz do Tribunal de Justiça Militar não pode receber o
mesmo vencimento que o Desembargador. Em razão disto,
acrescentamos o § 3 0 ao art. 110 do substitutivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 1° turno, da Proposta

de Emenda à Constituição n° 22/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais e

acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, a fim de promover a unificação da Segunda Instância da
Justiça Comum Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 66, inciso IV, alínea "b"; 79, § 1°; 96, 98, inciso III;

rÀ
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99, parágrafo único; 103, inciso II, alínea "b"; 104, incisos 1 e II;
106, inciso 1, alínea "b", e inciso II; e 110, § 2°, da Constituição do
Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66 - ..................
IV - ............
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos

de sua Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o
regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § 1° e 2 0 , e 32;

Art. 79 - ........
§ 1° - O Auditor tem garantias e impedimentos do Juiz de Direito de

entrância mais elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os
mesmos direitos, garantias e impedimentos deste.

Art. 96 - São órgãos do Poder Judiciário:
- o Tribunal de Justiça;

II - o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar;
III - os Tribunais do Júri;
IV - os Juízes de Direito;
V - os Juizados Especiais.
Art. 98 - ..........
III - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar

se fará por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados,
respectivamente, entre os Juízes de Direito da entrância mais elevada
e entre os Juizes Auditores.

Art. 99 - ...............
Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça

formará lista tríplice e a enviará ao Governador do Estado, que, nos
vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para
nomeação.

Art. 103- ........
II - ........
b) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia

interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do
Tribunal de Justiça Militar;

Ad. 104- .......
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b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art.

93, os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os
membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar
e o do Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade;

II - julgar em grau de recurso as causas decididas em primeira
instância, ressalvadas as de competência de Tribunal Federal, do
Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos recursais dos juizados
especiais;

Art. 110- .........
§ 2° - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam,

respectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do
Desembargador e do Juiz de Direito de entrância mais elevada e se
sujeitam às mesmas vedações.

§ 30 - Os vencimentos do Juiz Auditor correspondem aos do Juiz de
Direito de entrância mais elevada, observando-se, para a definição
dos vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça Militar, o disposto no
inciso V do art. 93 da Constituição da República.".

Art. 20 - Ficam revogados o § 1° do art. 106 e os arts. 107, 108 e 270
da Constituição do Estado.

Art. 3° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica
acrescido dos seguintes artigos:

"Art. 112 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei complementar adaptando a
organização e a divisão judiciárias do Estado às modificações
introduzidas na Constituição do Estado por esta emenda.

Parágrafo único - O projeto de lei complementar previsto neste artigo
transformará os cargos de Juiz do Tribunal de Alçada em cargos de
Desembargador, mantida a classe de origem, e estabelecerá a forma
de aproveitamento, nos novos cargos, dos magistrados ocupantes dos
cargos transformados.

Art. 113 - Até que entrem em vigor as alterações a serem
introduzidas na organização e na divisão judiciárias do Estado, nos
termos do artigo anterior, o Tribunal de Alçada continuará
funcionando, com as atribuições e as competências em vigor na data
da publicação desta emenda.

Art. 114 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à

rs
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Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo sobre o Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, atendendo às
necessidades de funcionamento do Tribunal, após a unificação da
Segunda Instância prevista nesta emenda.

Parágrafo único - O projeto de lei previsto neste artigo estabelecerá
a forma do aproveitamento, no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça, dos servidores ocupantes de cargos da Secretaria
do Tribunal de Alçada.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Durval Angelo - Leonardo

Moreira.
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 117/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
e tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Ouro Fino o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente o projeto e, na oportunidade,
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Distribuída a matéria à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, esta a baixou em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, para que informasse sobre as condições
atuais do bem.

Decorrido o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno sem a
manifestação daquela autoridade, compete a este Órgão colegiado
apreciá-la quanto à possível repercussão financeira decorrente de sua
aprovação, conforme estatuído no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
aludido Diploma Regimental.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno com área

de 27.000m2, situado às margens da Rodovia MG-290, no Município
de Ouro Fino, e registrado sob o n° 161, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.
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Na forma apresentada, a proposição determina que o bem será

destinado a prover a integração social, por meio de atividades no
campo da assistência social à criança e ao adolescente; contudo, não
cuida em preservar o interesse público na transação, pelo que a
Comissão de Constituição e Justiça, oportunamente, apresentou a
Emenda n° 1, que prevê o retomo do bem ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada tal destinação.

No tocante ao exame que cumpre a esta Comissão realizar, a
autorização legislativa constitui 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, que prevê a necessidade do referido instrumento para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Estado.

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

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

117/2003, no l o turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°639/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
639/2003 dispõe sobre a defesa agropecuária, cria o fundo estadual
que especifica e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer. Transcorrido o prazo regimental
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para sua análise e não tendo recebido parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, o projeto, conforme requerimento deferido pela
Presidência, foi encaminhado à Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que opinou pela sua aprovação, no 1° turno, na forma
do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Conforme decisão da Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do
Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 1.518/2004, do Governador do
Estado, foi anexado à proposição por guardarem semelhança.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei n° 63912003 tem por objetivo estabelecer as
diretrizes e os instrumentos de ação voltados para a defesa
agropecuária animal e vegetal, seus produtos, subprodutos e
derivados, bem como para os insumos e resíduos em geral. Visa,
ainda, a instituir um fundo de defesa agropecuária para dar suporte às
atividades de fiscalização sanitária e de controle e à erradicação de
doenças e pragas em vegetais e animais. Durante a tramitação da
matéria, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto
de Lei n° 1.518/2004, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal no
Estado. Por guardarem semelhança, o projeto do Executivo foi
anexado ao projeto em exame.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, após uma exaustiva análise da legislação pertinente,
constatou que a defesa agropecuária animal está, em certo sentido,
regulamentada de forma exaustiva em nosso ordenamento jurídico.
No entanto, ressalta que, em relação à defesa sanitária vegetal, a
legislação trata do tema apenas de forma pontual. Dessa forma,
apresentou o Substitutivo n° 1, que aproveitou, na íntegra, o texto
constante do projeto enviado pelo Poder Executivo, que trata
exclusivamente da defesa sanitária vegetal no Estado e que foi
elaborado por técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,
especialistas no assunto.

O substitutivo proposto pretende garantir a sanidade das populações
vegetais mediante o desenvolvimento de atividades de vigilância e
defesa sanitária vegetal, inspeção e classificação de produtos, bem
como seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, por
parte do poder público. A responsabilidade pela implementação da
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política de inspeção e fiscalização vegetal ficará a cargo do IMA,
autarquia vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Com relação à criação do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária,
constante do projeto original, recorremos ao entendimento
manifestado pela Comissão de Constituição e Justiça por ocasião da
análise do Projeto de Lei n° 537/2003, que cria o Fundo de
Assistência ao Estudante da Universidade Estadual de Montes Claros.
De acordo com o parecer dessa Comissão, além dos problemas
relacionados à sua viabilidade técnico-econômica, a instituição de
fundo submete-se às normas da Lei Complementar n° 27, de 1993,
que exige que a lei instituidora defina o órgão gestor e o grupo
coordenador, órgãos pertencentes à estrutura do Executivo. Nesse
passo, uma proposição de iniciativa parlamentar que atribua
competências a esse Poder seria inconstitucional, pois fere a regra de
iniciativa privativa do Governador do Estado, contida no art. 66, inciso
III, "e", da Constituição do Estado.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não apresenta
impacto sobre os cofres públicos. Pelo contrário, pode significar um
aumento nas receitas do Estado, através do IMA, uma vez que define
o valor das diversas multas que podem ser aplicadas por esse
Instituto na tarefa de fiscalização da atividade sanitária vegetal no
Estado.

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

639/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Chico

Simões - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°997/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela tem por
objetivo alterar a Lei n° 14.608, de 23/1/2003, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe o imóvel que especifica.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e
legal na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir o seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, Vil, "d", c/c o art. 188, do Regimento Interno. -

Fundamentação
A Lei n° 14.608/2003 autorizou o Poder Executivo a doar ao

Município de Sem-Peixe um terreno com 1.300m 2, com o fim expresso
de ali se construir e instalar uma creche.

Na forma apresentada, a proposição em análise pretende revogar o
dispositivo de destinação consubstanciado na lei, a saber, o parágrafo
único do art. 1°, sem, contudo, apresentar outra sucedânea, o que
contraria o art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que subordina a
alienação de bem da administração a interesse público devidamente
justificado. Daí por que foi apresentado o Substitutivo n° 1, que,
atendendo à necessidade de local adequado para implantar as
unidades administrativas do município, estabelece como fim da
transação a permuta do imóvel por outro que descreve.

Com relação ao exame dos aspectos financeiros e orçamentários
que envolve a proposição, esclareça-se que a proposta contida no
projeto de lei evidentemente não ocasiona aumento da despesa, nem
incremento de receita nas contas públicas, não causando, portanto,
impacto no orçamento do Estado.

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

997/2003, no 1° tumo, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Doutor

Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.047/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o Projeto de Lei n°
1.047/2003 tem como objetivo alterar dispositivos da Lei n° 6.763, de
26/12/75, e dar outras providências.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição
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e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Em seguida a proposição foi encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou pela aprovação
da matéria com a Emenda n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo isentar do pagamento da Taxa

de Segurança Pública os atos e documentos relativos aos eventos de
caráter recreativo ou de natureza esportiva amadora.

No entendimento do autor, a exigência da obrigação tributária, nesse
caso específico, implicaria o desestímulo às atividades que incentivam
práticas esportivas e recreativas, e que são consideradas importantes
instrumentos de socialização e de combate à violência.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que nos
precedeu na análise da matéria, apresentou emenda que restringe a
isenção proposta pelo projeto aos eventos de caráter recreativo
gratuitos e aos de natureza esportiva amadora. A alteração proposta
na emenda visa evitar que a isenção seja estendida às entidades
esportivas e recreativas que tenham condições de arcar com o
pagamento do tributo.

Com relação ao impacto econômico-financeiro da proposta sobre as
contas públicas do Estado, cabe informar que a renúncia de receita
decorrente da isenção proposta é irrisória, em face do montante da
arrecadação anual, podendo ser compensada seja pelo
remanejamento de despesas, seja pelo aumento da receita decorrente
de eventual excesso de arrecadação, em virtude da cobrança da
recém instituída Taxa de Incêndio.

A receita estimada com a Taxa de Segurança Pública para o
exercício em curso, segundo dados extraídos do Quadro Geral da
Receita do Orçamento de 2004, é de R$ 270.500.000,00. Esse valor
corresponde a 1,31% da receita total do Estado estimada para o
mesmo exercício.

Do total arrecadado com a Taxa de Segurança Pública, apenas
R$11.200.000,00, ou 0,05% da arrecadação anual total do Estado,
correspondem às taxas cobradas pelos serviços prestados pela
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Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pelo serviço potencial
de extinção de incêndios, serviços estes passíveis de serem
demandados pelas entidades esportivas e recreativas beneficiadas
com a isenção proposta.

Cabe ressaltar que a arrecadação prevista com a cobrança da Taxa
de Incêndio, que consta do Orçamento de 2004, foi estimada com
base nas condições constantes do Projeto de Lei n° 1.078/2003, que
dispôs sobre a criação da referida taxa, aprovado por esta Casa em
dezembro de 2003. Esse projeto, no entanto, sofreu modificações
importantes durante o processo legislativo, que resultaram em
aumento da receita inicialmente prevista por meio do alargamento da
base de arrecadação, bem como na redistribuição do ônus tributário
de forma mais justa para o contribuinte mineiro.

Ademais, a medida proposta apenas formaliza uma situação que, na
prática, já vem ocorrendo, uma vez que a Taxa de Segurança Pública
decorrente dos serviços de policiamento ostensivo prestados pela
Polícia Militar não vem sendo cobrada pelo Estado em alguns eventos
de natureza esportiva ou recreativa.

Entendemos, portanto, que a medida proposta no projeto em análise
não importa em impacto negativo sobre as contas públicas do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto

de Lei n° 1.047/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.247/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°
1.247/2003 regulamenta o § 80 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Estadual, incorporando a
especialidade homeopática na prestação de serviços de saúde na
rede estadual.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, a qual perdeu prazo para emitir seu parecer.
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Posteriormente, em razão de requerimento apresentado pelo

autor, foi a proposição encaminhada à Comissão de Saúde, para ser
apreciada quanto ao mérito. Nessa oportunidade, a Comissão
ofereceu parecer pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo
° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição objetiva obrigar o Estado a incluir a especialidade

homeopática, em todos os níveis de atenção à saúde - primário,
secundário e terciário -, visando ao atendimento da demanda por essa
especialidade médica nas unidades do Sistema único da Saúde -
SUS - do Estado, com base no estabelecido no § 8 0 do art. 18 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe que "o
Estado incorporará a seus quadros de assistência, no prazo de cento
e oitenta dias, as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina.".

A proposição ainda prevê a disponibilização de medicamentos
homeopáticos aos usuários que demandarem atendimento na rede de
saúde do Estado, a adoção das medidas necessárias para a
prestação do serviço de homeopatia, incluindo a compra de
equipamentos, a destinação de recursos e a realização de concurso
público para contratação de especialistas em homeopatia, além de
autorizar o Estado a realizar convênios com instituições públicas e
privadas visando ao desenvolvimento de profissionais da área.

A Comissão de Saúde, ao analisar a proposição quanto ao mérito,
teceu importantes comentários, promovendo, a seu turno, criteriosa
análise do assunto e ilustrando seu parecer com volumosas citações
legais, as quais dão amplo amparo ao pleito.

Por meio de seu parecer chega ao nosso conhecimento o fato de
que a Farmacopéia Homeopática Brasileira foi reconhecida pelo
Governo Federal pelo Decreto n° 78.841, de 25/11/1976, podendo o
medicamento homeopático ser prescrito e utilizado como qualquer
outro medicamento.

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 1.188, de 28/6/2002,
confirma a homeopatia como especialidade disponível no SUS. No
âmbito estadual, a Secretaria de Estado da Saúde editou a Resolução
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n° 5, de 12/4/88, que "regulamenta o licenciamento de
estabelecimentos farmacêuticos e congêneres para o comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos usados
em homeopatia e alopatia", não existindo, portanto, qualquer óbice
legal à prática da homeopatia nos serviços públicos de saúde.

Ocorre que, em decorrência do estabelecido pelas diretrizes de Lei
Orgânica de Saúde (Lei n° 8.080, de 1990), que define a competência
dos Estados na gestão do SUS, e pelas Normas Operacionais de
Saúde (NOAS 2001 e 2002), que tratam da regionalização dos
serviços do SUS, o planejamento e o controle das ações de saúde são
executados no âmbito municipal.

Assim, considerando as razões aduzidas e a farta argumentação do
autor, que sinalizam para a necessidade de se tomarem medidas com
o fim de incrementar a prática homeopática no Estado, entendeu a
Comissão de Saúde ser útil e oportuna a edição de norma estadual
que reforce a disponibilização de consultas médicas da especialidade,
bem como dos medicamentos da mesma linha.

Assim, ofereceu substitutivo visando à alteração do Código Estadual
de Saúde (Lei n° 13.317, de 24/9/1999) e da Lei n° 14.133, de
21112/2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Medicamentos,
incluindo também, outras modalidades e práticas da chamada
"medicina alternativa", de recente reconhecimento pelo Conselho
Federal de Medicina.

No aspecto financeiro-orçamentário, a futura lei não ensejará
impacto sobre o erário. Ademais, a Lei Estadual n° 15.031, de
20/1/2004, que estima as receitas e fixa as despesas para o atual
exercício financeiro, disponibiliza, no âmbito da FUNED, para o
Programa de Desenvolvimento e Produção de Medicamentos e
Fitoterápicos, a quantia de R$ 34.682.104,00 (trinta e quatro milhões
seiscentos e oitenta e dois mil cento e quatro reais), que, caso
venham a se mostrar insuficientes, poderão ser suplementados na
forma da legislação vigente.

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

1.247/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Saúde.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Chico

Simões - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.390/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre os princípios das políticas públicas de incentivo
a doação de órgãos e tecidos e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu o prazo para emitir o seu parecer.

Em seguida, por meio de requerimento do autor, foi a proposição
encaminhada à Comissão de Saúde, para receber parecer quanto ao
mérito. Essa Comissão opinou pela rejeição da matéria.

Vem agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188 c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estatui que as políticas públicas de

incentivo à doação de órgãos e tecidos obedecerão aos princípios da
universalidade, da celeridade, da isonomia, da transparência e da
cronologia. Estabelece, ainda, que serão realizadas três campanhas
educativas por ano sobre o assunto e que as famílias dos doadores de
órgãos são isentos das taxas do Instituto Médico Legal - IML.

Conforme preceitua o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal,
compete aos Estados legislar concorrentemente sobre proteção e
defesa da saúde. Assim sendo, o projeto de lei em exame tem
respaldo constitucional quanto à sua iniciativa.

Todavia, como bem relata a Comissão de Saúde em seu parecer, a
Lei n° 11.553, de 1994, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas
ao favorecimento da realização de transplantes, no inciso 1 do seu art.
20 e no art. 30 , acrescentado pela Lei n° 12.306, de 1996, já prevê a
realização de campanhas informativas sobre a doação de órgãos e
tecidos, inclusive nas escolas de 1° e 2° graus da rede pública
estadual de ensino.

Atesta, ainda, essa Comissão que a proposição não inova no
universo jurídico, porquanto já estão inseridas no âmbito do SUS as
políticas públicas de incentivo à doação de órgãos e tecidos. O
Decreto n°2.266, de 1997, que regulamenta a Lei n° 9.434, de 1997,
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cria o Sistema Nacional de Transplantes -SNT - e as Centrais de
Notificação, Captação e Distribuição de Orgãos - CNCDOs -, sendo
que essas instâncias são responsáveis pela estrita observância da
ordem de receptores inscritos, seguindo o princípio da cronologia.

Fazendo coro à Comissão de Saúde e ratificando o seu parecer,
opinamos também pela rejeição do projeto em tela.

Conclusão
• Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.390/2004.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.457/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe institui mecanismos de fomento à recuperação de áreas
degradadas, por meio da exploração integrada da fruticultura e da
apicultura.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu porsua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Em seguida, o projeto foi examinado pela Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1 e com as Emendas n

o
s 2 e 3, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188 c/c o art102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende criar linha de crédito especial no

âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -
para implementação do Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e
das medidas de incentivo ao desenvolvimento da apicultura,
estabelecidos, respectivamente, pelas Leis n

o
s 12.998, de 30/7/98, e

14.009, de 5/10/2001. Propõe, ainda, a participação do órgão gestor
do FUNDERUR, não só na administração da linha de crédito, mas
também na elaboração de projetos técnicos, na fiscalização da
aplicação dos financiamentos concedidos e na negociação e
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implantação de parcerias com municípios para a viabilização dos
referidos projetos. Por fim, a proposição altera a Lei n° 14.309, de
19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, acrescentando um dispositivo que inclui a
recuperação de áreas degradadas com sistemas de fruticultura
integrada à apicultura, nas ações de fomento ao florestamento e
reflorestamento.

O FUNDERUR, instrumento da política estadual de desenvolvimento
agrícola e de apoio às comunidades rurais, tem como objetivo dar
suporte financeiro à execução de programas aprovados pelo Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA -, à participação do Estado em
programas de reforma agrária, assentamento e colonização e à
execução de programas destinados a promover a melhoria das
condições de vida das comunidades rurais, inclusive aqueles de
caráter emergencial. Seus recursos podem ser aplicados em
financiamentos para investimentos fixos e semifixos com prazo
máximo de dez anos, incluída a carência de, no máximo, cinco anos.
Por esse motivo, a comissão de mérito considerou oportuna a
utilização do FUNDERUR para a finalidade apontada pelo projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça propôs a Emenda n° 1 para
corrigir expressão contida no art. 1°, uma vez que o projeto não institui
verdadeiramente linha de crédito no FUNDERUR, por faltar-lhe a
mensuração de valores.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial apresentou
duas emendas. A Emenda n° 2 altera o inciso 1 do art. 2 0 do projeto, já
que a previsão da elaboração dos projetos técnicos, por parte do
órgão gestor do fundo, foi considerada indevida, pois implicaria custos
elevados para o Estado e cercearia a liberdade e a criatividade dos
tomadores de recursos. Também a alteração da Lei n° 14.309, de
2002, proposta pelo art. 30 do projeto, foi considerada imprópria, visto
que já existe, na referida lei, a previsão da promoção e do estímulo à
implantação de projetos de florestamento e reflorestamento para
recuperação de áreas degradadas, o que não vedaria a utilização de
árvores frutíferas. A Comissão julgou mais adequado o acréscimo de
dispositivo à Lei n° 12.998, de 1998, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo à Fruticultura, de forma que o fomento à utilização de
árvores frutíferas em projetos de recuperação de áreas degradadas
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seja um objetivo do próprio programa.

Por não se tratar de uma efetiva instituição de linha especial de
crédito, a proposição não traz impacto financeiro-orçamentário. Terá
impacto quando for instituída pela atribuição de valores no orçamento,
cuja iniciativa deve ser do Poder Executivo. Cabe informar que, no
orçamento para o ano de 2004, está prevista dotação para o
FUNDERUR no valor total de R$4.700,00.
•	 Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.457/2004, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n os 2 e 3, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jayro

Lesse - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.484/2004
(Novo Relator, nos Termos do § 3° do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, a proposição em pauta
dispõe sobre a qualidade do atendimento aos consumidores em
estabelecimentos comerciais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Posteriormente, a
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte exarou seu
parecer pela aprovação do projeto de lei na forma desse substitutivo.

Veio anteriormente a matéria a esta Comissão para ser analisada
nos lindes de sua competência. Após encerrada a fase de discussão,
passou-se à votação, tendo sido rejeitado o parecer proposto pelo
relator. Então, nos termos do dispositivo em epígrafe, o Presidente da
Comissão designou outro relator, que passa a dar forma ao que a
Comissão decidiu.

Fundamentação
O projeto de lei em tela na sua forma original torna obrigatória, nos

supermercados, nos hipermercados e nos estabelecimentos
comerciais varejistas congêneres, a presença, junto a cada caixa, de
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funcionário encarregado de empacotar as mercadorias adquiridas
pelos clientes, abrindo exceção para o estabelecimento comercial de
pequeno porte, considerado, na proposição, como o que opere com
até dois caixas. Estabelece que o estabelecimento comercial que
infringir a futura lei se sujeitará a multa no valor de 300 UFEMG5, por
caixa, e concede a esses estabelecimentos o prazo de 60 dias a
contar da publicação da lei para adequação às suas disposições.
Destarte, o comerciante deverá disponibilizar não só as sacolas para
empacotamento, como já o faz, mas também a mão-de-obra
necessária para a embalagem das mercadorias adquiridas.

Segundo o autor, em sua justificação, a medida tem o propósito de
melhorar a qualidade dos serviços prestados por supermercados,
hipermercados e estabelecimentos congêneres, vindo ao encontro dos
anseios dos consumidores, que merecem ser mais bem atendidos,
principalmente nas grandes redes distribuidoras de produtos de
consumo não duráveis. A medida deverá evitar a formação de longa
fila no caixa, devido ao acúmulo de funções do funcionário
responsável por ele, o qual, muitas vezes, é obrigado a paralisar a sua
atividade para ajudar o cliente a ensacar as mercadorias adquiridas.
Esse acúmulo de atividades e a confusão por ele gerada podem trazer
prejuízo para o correto desempenho da função especifica do caixa,
que exige atenção e responsabilidade.

Alega, ademais, o autor que o seu projeto encontra paralelo em
legislação específica de defesa do consumidor, ao procurar
estabelecer parâmetros adequados para o funcionamento das
instituições, de forma a garantir o direito do consumidor de ser
atendido dignamente, mencionando, como exemplo, a legislação
relativa às instituições bancárias e de prestação de serviços públicos,
que estatui um tempo máximo para o cliente ser atendido na fila do
estabelecimento.

Outro aspecto que ele entende interessante é a ampliação da oferta
de emprego, principalmente para os jovens, que normalmente são
contratados para essa função. Além de impedir sobrecarga de
trabalho para uns, o projeto viabiliza a abertura de postos de trabalho
para outros.

Encaminhada a matéria à douta Comissão de Constituição e Justiça,
esta concluiu que o projeto, em sua forma original, é inconstitucional,
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em decorrência de conflito de competência legiferante entre os
entes federados. A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso 1,
atribui à União a competência privativa no que diz respeito à
organização do trabalho, ou seja, o Estado federado é incompetente
para legislar sobre a matéria em pauta.

Por outro lado, o art. 24, inciso V, da referida Carta Magna atribui ao
ente federado competência para legislar concorrentemente em
matéria de produção e consumo. Assim, entendeu a referida
Comissão dar à matéria tratamento sob esse aspecto, qual seja o da
produção e do consumo. Como forma de acolher os bons propósitos
que motivaram o projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça
propôs o Substitutivo n° 1.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte entendeu que o projeto é meritório, pois, muitas vezes, os
consumidores têm realizado tarefas que, na verdade, cabem aos
comerciantes, segundo o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor e o costume, que é, da mesma forma, fonte do direito. A
transferência dessa tarefa para o consumidor demandaria ampla
divulgação por parte dos fornecedores. Assim sendo, essa Comissão
entendeu que as medidas propostas devem ser acolhidas na forma do
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

O substitutivo apresentado estabelece que ficam os mencionados
estabelecimentos comerciais obrigados a acondicionar em
embalagem para transporte os produtos adquiridos pelos
consumidores. Remete às sanções ao Código de Defesa do
Consumidor, estatuindo que a não-observância do disposto na futura
lei sujeitará o infrator às penalidades de que trata o art. 56 desse
diploma legal, a Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90.

A matéria veio a esta Comissão, em que foi objeto de amplo, salutar,
respeitoso e democrático debate, no contexto do sistema da
democracia representativa, o qual resultou na rejeição do parecer
proposto pelo relator. Então, nos termos do § 30 do art. 138 do
Regimento Interno, o Presidente da Comissão designou outro relator
para melhor expressar o pensamento, a vontade política da Comissão
e, conseqüentemente, a da sociedade.

E importante constatar que vivenciamos nesta Comissão um
exemplo de cidadania e um momento ímpar de pleno e absoluto
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exercício da democracia. Pensamentos ou ideologias contrárias
são respeitados, prevalecendo o que é decidido, pelo voto, pela
maioria. Podemos discordar, mas nunca desrespeitar idéias opostas.
Na verdade, devido aos limites de nossa capacidade como seres e
pensadores humanos, devemos ter a humildade de reconhecer que
não podemos ter a pretensão de afirmar que uma ideologia é certa ou
errada. O ponto máximo que podemos atingir é concordar com
determinados ideários ou deles divergir, e, se eventualmente há
divergência, cumpre-nos respeitar a posição contrária. Isso demonstra
o amadurecimento político e o pleno funcionamento das instituições
democráticas.

Vale ressaltar que nossa Constituição, diferentemente de regimes
autoritários, em seu preâmbulo, instituiu o Estado democrático e uma
sociedade pluralista, com solução pacífica das controvérsias. Em seu
art. 1°, a Carta Magna estatui que o Estado tem como um de seus
fundamentos o plurarismo político. Também, em seu art. 50 , estatui
serem livres as convicções filosóficas ou políticas, a manifestação de
pensamento, a liberdade de consciência, a expressão da atividade
intelectual. Felizmente, agora vivemos em uma sociedade em que se
pode ter pensamentos divergentes que são respeitados, ao contrário
de outros marcos temporais ou geográficos em que todos tinham que
ler a mesma cartilha e eram submetidos à mesma doutrina.
Felizmente saímos desse obscuro período de trevas de nossa história.

Em nosso entendimento, o Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, aperfeiçoa o projeto. Ele estatui que os
fornecedores ficam obrigados a acondicionar em embalagem para
transporte os produtos adquiridos pelos consumidores, ao passo que
o projeto original obrigava os comerciantes a contratar funcionários
para empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes. O
substitutivo desloca o eixo da discussão da seara da organização do
trabalho para o da relação de consumo, suprimindo o vício de
inconstitucional idade do projeto de lei original.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, qual seja analisar
repercussão da proposição nas finanças do Estado, razão essencial
pela qual a matéria nos foi encaminhada, entendemos que o projeto
de lei não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
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orçamentário. A proposição não apresenta repercussão
significativa nas finanças públicas, pois dispõe sobre interações entre
dois agentes da esfera privada, visto que os dois pólos são o
consumidor e o comerciante, e o Estado, "lato sensu", não é ator
nesses atos.

Ademais, a matéria se reveste de relevante alcance social, pois
possibilitará gerar muitos empregos, tendo em vista que o
supermercado é um modelo de largo espectro que hoje responde por
85% da distribuição dos gêneros alimentícios, de higiene e de limpeza
do País, somando 70 mil pontos de venda e 156 mil "check-outs",
além de empregar 710 mil funcionários. Tamanha força econômica
responde por 6,2% do Produto Interno Bruto.

Ademais, o empacotamento de mercadorias, por ser uma tarefa
mais simples, e que demanda maior agilidade manual, deverá,
naturalmente, ser executado por funcionários que tenham perfil mais
jovem. Isso contribuirá para quebrar o eterno círculo vicioso: a
empresa não contrata determinada pessoa porque ela não tem
experiência, mas para ela adquirir a experiência precisa ser
contratada.

O projeto de lei em pauta vai ao encontro do Programa Primeiro
Emprego - PPE. Trata-se de um conjunto de ações do Governo
Federal direcionadas à geração empregos e à preparação dos jovens
para melhor inserção no mercado de trabalho. O Programa tem como
linhas básicas a inserção do jovem no mercado de trabalho por meio
de incentivos, responsabilidade social e empreendedorismo;
preparação do jovem para o primeiro emprego por intermédio de
qualificação profissional, aprendizagem, estágio e trabalho
comunitário; processo de consulta a toda a sociedade mediante
conferências regionais e conferência nacional para a construção de
uma política pública de emprego de inserção permanente dos jovens
no mercado de trabalho. O PPE vai gerar postos de trabalho para os
jovens. As empresas serão motivadas a contratar jovens por meio de
incentivos. Além disso, poderão atuar no PPE pela ótica da
responsabilidade social, contratando jovens cadastrados sem receber
o incentivo, sendo, assim mesmo, certificadas como empresas
parceiras do PPE. As linhas de aprendizagem, responsabilidade social
e estágio começam de imediato. As linhas de incentivo começam a
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ser implementadas dentro de pouco tempo. Como passo imediato,
o Ministério do Trabalho sensibilizará os empresários para o
oferecimento de vagas aos jovens, público-alvo do programa. As
ações de preparação dos jovens para o trabalho serão divididas em
quatro linhas. A qualificação profissional será realizada com o objetivo
de preparar os jovens para uma inserção em setores específicos da
atividade produtiva. O trabalho comunitário consiste em articular
qualificação com elevação de escolaridade e estágio em serviços
comunitários. A aprendizagem e o estágio são ações que já existem,
mas serão incentivadas e monitoradas pelo Ministério do Trabalho. As
vagas estarão direcionadas aos jovens entre 16 e 24 anos, com
ensino médio incompleto e com renda familiar "per capita" de até meio
salário mínimo. Além disso, o jovem tem que estar matriculado na
escola. O jovem deve cumprir suas obrigações inerentes ao posto de
trabalho, além de freqüentar a escola. Os incentivos são
diferenciados. Os empregadores com faturamento de até
R$1.200.000,00 receberão R$200,00 para cada emprego gerado, e os
empregadores com faturamento maior do que R$1.200.000,00
receberão R$1 00,00 por jovem contratado. Não existe relação entre o
incentivo e o pagamento do salário ao jovem. A empresa receberá
esse incentivo por seis meses, mas terá o compromisso de manter o
emprego do jovem por mais seis meses. Assim, o tempo de duração
do emprego é, no mínimo, de 12 meses, e o jovem irá assim adquirir
experiência. Quebra-se o mencionado círculo vicioso. O empregador
deve cumprir todas as obrigações trabalhistas relativas à contratação
do jovem. Também deve chegar ao final dos 12 meses com o número
de empregados igual ou superior ao da época da adesão ao PPE,
podendo a empresa contratar, pelo PPE, o correspondente a 20%, no
máximo, de seu quadro de pessoal atual. Para as empresas com até
quatro empregados, esse limite é de um jovem. Já a linha de
responsabilidade social é destinada às empresas que querem
participar do PPE, sem receber o incentivo nem obter a certificação de
empresa parceira do Programa Fome Zero do Governo Federal. As
empresas que contratarem jovens no âmbito do PPE contrairão as
obrigações especificadas no Programa, como a obrigatoriedade da
manutenção do quadro de pessoal por 12 meses e a observância da
legislação trabalhista.
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Assim, o projeto de lei em pauta apresenta relevante função

social, contribuindo para solucionar um dos maiores problemas
hodiernos, podendo as empresas participar do PPE admitindo jovens
para empacotar as mercadorias, com um custo financeiro reduzido.

Finalmente, respeitando a opinião do relator anterior, porém dela
divergindo, entendemos que, conforme inúmeros autores preceituam,
o mercado, teoricamente, deveria ser perfeito, mas na prática
apresenta muitas imperfeições: monopólios, oligopólios, "dumping",
cartéis. Em especial, no setor de supermercados e hipermercados,
poderosos grupos econômicos, inclusive os de capital internacional,
com vultosos recursos financeiros, atuam pesadamente, distorcendo e
desequilibrando as forças do mercado, ditando os produtos e
respectivos preços de venda. O setor apresenta alto grau de formação
de oligopólios, não havendo pulverização suficiente nem concorrência
perfeita. O mercado não é suficiente para fazer a perfeita nem a
correta alocação de bens e serviços para a sociedade, sendo
importante, em diversas situações, a presença e a intervenção do
Estado, como no caso do projeto de lei em pauta, que é meritório e
merece prosperar nesta Casa Legislativa.

Temos que limitar o auto-serviço, que, no setor, mudou de forma
profunda as estratégias e as técnicas de comercialização, bem como
a organização do trabalho, em detrimento do trabalho humano; assim
como a introdução das tecnologias da informação, provocou
alterações marcantes nas rotinas dos serviços e na logística das
empresas.

No caso da inovação que introduziu o auto-serviço, a substituiçãoda
venda assistida, para dar lugar ao novo paradigma, acabou por
eliminar o serviço de atendimento prestado pelo vendedor. E instalada
uma barreira de caixas na saída da loja, aonde os clientes levam as
mercadorias escolhidas e efetuam o pagamento, sem contato nem
interferência de ninguém na escolha delas. Assim, a venda assistida
vai sendo substituída.

Vemos que a tendência do comércio varejista, tanto em nível
nacional quanto em nível internacional, é ter como paradigma, lógica e
filosofia o auto-serviço, a automatização e informatização. Temos que
lutar contra a corrente e fugir desse fato.

Recentemente, um dos maiores grupos de supermercados do país
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implantou, em um projeto-piloto, um verdadeiro mostrengo, em
uma das lojas da rede. Intitulado "caixa-rápido", o equipamento
permite que o próprio cliente passe suas compras através de um
terminal auto-explicativo e um leitor de código de barras. O
consumidor pode passar até 15 itens pela máquina e efetuar o
pagamento utilizando cartão de crédito, débito, multicheque e
multialimentação. Ao final, o próprio terminal emite o recibo e finaliza a
compra. Não há contato humano na aquisição das mercadorias.

Temos que resgatar esse contato humano nas relações comerciais,
o calor humano, a sábia e indispensável orientação e a assistência do
vendedor, o bate-papo amigo com o balconista, que algumas vezes
até lhe conta uma piada, o aperto de mão, o olhar fraterno, o sorriso
meigo, a satisfação do vendedor, ao realizar uma venda e ganhar sua
justa e merecida comissão, que servirá de sustento para sua família. E
gostoso e gratificante ouvir a voz humana, e não uma gravação
computadorizada. Já estamos enfarados de ouvir aquela voz metálica
e fria: "Se desejar a opção A, aperte a tecla 1". Precisamos retomar os
valores humanos, a ternura, a poesia e a alegria de viver. Não
podemos viver em um mundo robotizado, informatizado, eletrônico,
frio e desumano. Não podemos substituir o homem pela máquina.
Tampouco podemos viver em um mundo frio e perverso, que valoriza
o mercado, o lucro, o dinheiro, o acúmulo de capital, a competição, a
sociedade de consumo, os "shopping centers", as grifes, o luxo, as
marcas famosas, carros, mansões. Como disse o sábio escritor
argentino Jorge Luís Borges: "Se eu pudesse novamente viver a
minha vida, trataria de cometer mais erros, relaxaria mais, seria mais
tolo, bem poucas coisas levaria a sério, viajaria mais, contemplaria
mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria em mais rios,
andaria descalço no começo da primavera, iria a lugares aonde nunca
fui, tomaria mais sorvetes, daria mais voltas na minha rua,
contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças; teria
mais problemas reais e menos problemas imaginários; trataria
somente de ter bons momentos, disso é feita a vida, não percam o
agora. Mas tenho 85 anos e estou morrendo".

Temos de mudar, passando do paradigma da competição para o
paradigma da cooperação, e resgatar em cada ação e atitude o
sentimento da solidariedade.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no P turno, do
Projeto de Lei n° 1.484/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente (voto contrário) - Sebastião Helvécio,

relator - Dalmo Ribeiro Silva - Chico Simões - Jayro Lessa (voto
contrário) - José Henrique.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.529/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a política estadual de incentivo ao turismo para o idoso e
dá outras providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Por meio de requerimento do autor, o projeto foi encaminhado à
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer nos termos do art.
188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva estabelecer diretrizes e

princípios de incentivo ao turismo para o idoso.
O projeto em apreço tem respaldo constitucional, porquanto o ali.

230 da Constituição da República estatui que a família, a sociedade e
o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida.

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio relata em seu parecer
que o turismo é um meio de favorecer a vida social do idoso, e a
população de idosos no Brasil é muito expressiva. Constitui-se em um
mercado consumidor com força para movimentar o setor e aumentar o
fluxo turístico em Minas Gerais, principalmente na baixa temporada,
pois o idoso possui disponibilidade de tempo.

Todavia, essa Comissão faz algumas críticas ao projeto no tocante
ao seu ali. 40, alegando inobservância do ali. 170 da Constituição
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Federal. Os demais artigos da proposição em tela estabelecem
diretrizes genéricas, mas não chegam a alinhavar uma política
estadual de incentivo ao turismo para o idoso. As linhas gerais da
política de turismo para o Estado são traçadas pelo Conselho
Estadual de Turismo, nos termos da Lei n° 14.540, de 27/12/2002.
Desse modo, foi oferecido um substitutivo pela referida Comissão.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não
oferece impacto algum. A modificação introduzida pelo Substitutivo n°
1 estabelece a formulação de políticas de incentivo ao turismo para o
idoso, estando afeta, portanto, à deliberação do Conselho Estadual de
Turismo.

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

1.529/2004, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Chico Simões.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°292/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Nova União o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2,

apresentadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Retorna agora a fim de que seja elaborado parecer
para o 20 turno, nos termos do art. 102, VII, c/c o art. 189, do
Regimento Interno.

Em anexo, é formulada a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em causa, determinado por normas de natureza

constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem prover a
necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores uue compõem o ativo permanente do Tesouro
por meio de doação. Tal autorização tem como fundamento o art. 18
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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.

O imóvel referido no projeto é constituído por terreno com área de
621 m2 e será destinado ao funcionamento de unidades administrativas
municipais.

Havido por doação em 1967, sem qualquer gravame, o bem imóvel
não poderia, por esse motivo, ser transferido ao patrimônio municipal
por meio de reversão, como propunha inicialmente a matéria.

Em decorrência da necessidade de ajustar o texto a nova
modalidade de alienação, este órgão colegiado imprimiu-lhe algumas
modificações no 1 0 turno. A Emenda n° 1 alterou o "caput" do art. 1°,
prevendo a forma de doação para a transferência do imóvel e
acrescentou o parágrafo único indicando sua finalidade, a fim de
demonstrar o necessário atendimento ao interesse público. A Emenda
n° 2 estabeleceu a garantia necessária ao negócio jurídico que se
realizará ao prever o retorno do bem ao patrimônio do Estado se, ao
fim de três anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Reitera-se, pois, o entendimento formalizado no 1° turno, quando
este órgão colegiado considerou que a matéria não acarreta ônus
financeiro para o Estado e nem repercussão na lei orçamentária, não
havendo óbice a sua aprovação na Casa.

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

292/2003, no 20 turno.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Adalclever Lopes - Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 292/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova União o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Nova União o imóvel constituído de terreno com área de 621m2
(seiscentos e vinte e um metros quadrados), situado no mesmo
município e registrado sob o n° 11.512, a fls. 234 e 235 do Livro 3-1—,
•no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caeté.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se

ao funcionamento de unidades administrativas municipais.
Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Ad. 30 - 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 LEI N° 359/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 359/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio parte do imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com o Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Retorna agora
a esta Comissão a fim de que seja elaborado parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 102, VII, c/c O art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, portanto, é apresentada a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei ora analisado, determinado por normas de natureza

constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem prover a
necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro
por meio de doação. Tal autorização tem como fundamento 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.

O imóvel referido no projeto é constituído por terreno com área de
360m2, que será destinado à construção de uma sede para o Clube
das Mães do Distrito de Monsenhor João Alexandre e à manutenção
da unidade de saúde lá existente, atendendo a relevante interesse
público.

No 1° turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n° 1, em atendimento à sugestão da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, que consiste em alteração de dados
cadastrais e na doação de todo o imóvel, e não apenas de uma parte
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como se propunha inicialmente.

Como a proposição atende aos dispositivos legais, reitera-se o
entendimento formalizado no 1° turno, quando este órgão colegiado
considerou que ela não acarreta ônus financeiro para o Estado nem
repercussão na lei orçamentária, não havendo óbice a sua aprovação
na Casa.

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

359/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jayro Lessa - José Henrique.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 359/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio o imóvel
que especifica.

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

Cláudio o imóvel situado nesse município, na Rua Múcio Guimarães
Tolentino, no Distrito de João Alexandre, constituído de terreno e
benfeitorias, com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros
quadrados), matrícula n° 3.104, a fls. 572 do Livro 2-13, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de um clube de mães e à manutenção do posto de saúde.

Ad. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - 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 LEI N°439/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a reverter ao
Município de Indianópolis o imóvel que especifica.
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A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo

n° 1, oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, e, agora,
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos dos arts. 102, VII e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no parágrafo único do art. 189 do
mesmo diploma, será apresentada, como parte deste parecer, a
redação do vencido.

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

com área de 10.000m2, que foi doado ao Estado por particular, em
1950, com a finalidade expressa na escritura pública de doação de se
construir no local uma escola rural.

Uma vez que nesse instrumento público consta que a doação se
fará sem reserva alguma, e, além disso, o agente donatário utilizou-se
do bem da forma prevista, não cabe, no caso, a reversão ao antigo
donatário, tampouco ao Município de Indianápolis, e sim a modalidade
de simples doação.

Para sanar esse equívoco e acrescentar cláusulas de destinação e
de reversão do imóvel, foi apresentado o Substitutivo n° 1.

A autorização legislativa decorre da exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
e no § 20 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Cabe reiterar o parecer emitido no 1 0 turno por esta Comissão,
esclarecendo que a matéria em tela satisfaz os preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens estatais, pois, além
de atender ao interesse da coletividade, não acarreta despesas para o
erário estadual.

Vale mencionar, ainda, que o negócio jurídico a ser realizado está
revestido de garantia, uma vez que o projeto de lei, na forma do
Substitutivo n° 1, prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado
se, decorrido o prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista na
futura lei.

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

439/2003 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico

Simões - Adalclever Lopes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 439/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Indianápolis o
imóvel que especifica.

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

Indianápolis o imóvel constituído de terreno urbano, com área de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob n° 12.624, à fls. 122 do livro 3-G, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Indianápolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento de escola municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da data de
lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 501/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n°
501/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Guiricema o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno; com o Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando
agora a esta Comissão a fim de que seja elaborado parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 102, VII, c/c o ali. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, portanto, é apresentada a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
O imóvel referido no projeto é constituído por terreno com área de

11.750,50m2, que será destinado à construção de moradias para
pessoas carentes.

O projeto de lei que ora analisamos vem prover a necessária

rÁl



1570
autorização legislativa para que o Estado possa movimentar os
valores que compõem o ativo permanente do Tesouro por meio de
doação. Tal autorização tem como fundamentoo ad. 18 da
Constituição do Estado, o art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitação e contratos da administração pública, e o § 2°
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal.

Reitera-se, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de natureza
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem
incremento da receita para a contabilidade do Estado.

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

501/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°501/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guiricema o
imóvel que especifica.

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

Guiricema o imóvel constituído de terreno urbano com área de
11.750,50M2 (onze mil setecentos e cinqüenta vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado nesse município e registrado sob o n°
27.215, a fls. 126 do Livro 3-AC, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Visconde do Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se a
construção de casas populares para atender a famílias de baixa
renda.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no artigo anterior.

Art. 30 - 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 LEI N° 1.397/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Alfenas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1
oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça e, agora, retorna a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos dos arts. 102, VII, e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no parágrafo único do ad. 189 do
Diploma Regimental, será formulada, como parte deste parecer, a
redação do vencido.

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

com área de 459,34m2, situado entre a Escola Estadual Professor
Levindo Lambert e a Escola Estadual Judith Viana, no Município de
Alfenas.

Estatui o parágrafo único do art. 1° da proposição que o imóvel
destina-se à utilização como via pública, denominada Rua João
Florentino da Silva.

Esclareça-se que a emenda acolhida tem o objetivo de suprimir o
art. 20 do projeto, uma vez que é desnecessário determinar a
inalienabilidade do imóvel, pois o impedimento para transmissão é
característica básica do regime jurídico dos bens públicos,
especialmente dos de uso comum.

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

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

Em decorrência do exposto, reiteramos o parecer emitido no 1 0 turno
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por esta Comissão, afirmando que a matéria em tela satisfaz os
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
estatais, pois, além de atender ao interesse da coletividade, não
acarreta despesas para o erário estadual.

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

1.397/2004 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1 tumo.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa - Dalmo Ribeiro Silva.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.397/2004

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Alfenas área de terreno constituída por uma faixa de 459,34m2
(quatrocentos e cinqüenta e nove metros e trinta e quatro centímetros
quadrados), a ser desmembrada de uma área de 10.000,00m 2 (dez
mil metros quadrados), situada entre a Escola Estadual Professo
Levindo Lambert e a Escola Estadual Judith Viana, registrada sob o n°
549, Livro 3-T, fls. 4, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Alfenas.

Parágrafo único - O imóvel se destina à utilização como via pública,
denominada Rua João Florentino da Silva.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, caso não seja utilizado com a finalidade prevista no parágrafo
único do art. 1.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.398/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
o projeto de lei em epígrafe é do Governador do Estado e tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras
o imóvel que especifica.

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

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Taiobeiras o imóvel constituído de terreno
urbano edificado, com área de 4.326,52m 2, o qual se destinará,
conforme prevê o parágrafo único do ad. i°, à abertura de uma via
pública.

Tal autorização decorre do art. 18 da Constituição do Estado, do art.
17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2 0 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

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

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

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei n° 1.398/2004.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Chico

Simões - José Henrique- Jayro Lesse.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 894/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 894/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Helvécio, que dá a denominação de Hemominas - Centro Regional
Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack à sede da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais situada no Município de
Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 89412003
Dá denominação à unidade da Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas - localizada no Município
de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica denominada Hemominas - Hemocentro Regional

Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack a unidade da Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas -
localizada no Município de Juiz de Fora.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Doutor

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

1.437/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.437/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação São Lucas -
ASSOLUC -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.437/2004
Declara de utilidade pública a Associação São Lucas - ASSOLUC -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação São Lucas

- ASSOLUC -, com sede no Municíno de Belo Horizonte.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.442/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .442/2004, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos -
ASSODIPAM -, com sede no Município de Pará de Minas, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.442/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Pará de

Minas - ASSODIPAM -, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Diabéticos de Pará de Minas - ASSODIPAM -, com sede no Município
de Pará de Minas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Dimas

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

1.445/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.445/2004, de autoria dos Deputados Dimas
Fabiano e Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a
Associação do Voluntariado contra o Câncer - AVOCC -, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.445/2004
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado contra o

Câncer - AVOCC -, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Voluntariado contra o Câncer - AVOCC -, com sede no Município de
Poços de Caldas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Dimas

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

1.454/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.454/2004, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Libério,
com sede no Município de Igaratinga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.454/2004
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Libério, com

sede no Município de Igaratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

Libério, com sede no Município de Igaratinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
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Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.464/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.464/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Instituto Humanitas FAAP -
IHF -, Centro Comunitário Infantil Padre Romano João Merten, com
sede no Município de Diamantina, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

Esta Comissão, ao analisar o projeto, verificou que o nome da
entidade constante no texto aprovado não designava com precisão a
entidade objeto da declaração de utilidade pública. Por essa razão,
introduziu-se, no art. 1°, o nome da entidade, com a especificação de
que se trata de seção do Instituto Humanitas.

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

PROJETO DE LEI N° 1.464/2004
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Infantil Padre

Romano João Merten, seção do Instituto Humanitas com sede no
Município de Diamantina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário

Infantil Padre Romano João Merten, seção do Instituto Humanitas com
sede no Município de Diamantina.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.476/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.47612004, de autoria do Deputado Miguel
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Martini, que declara de utilidade pública a Associação Servos de
Sião da Infinita Misericórdia - ASSIM -, com sede no Município de
Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.476/2004
Declara de utilidade pública a Associação Servos de Sião da Infinita

Misericórdia - ASSIM -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Servos de

Sião da Infinita Misericórdia - ASSIM -, com sede no Município de
Sete Lagoas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.485/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.485/2004, de autoria do Deputado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Liberdade, com sede no
Município de Liberdade, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.485/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Liberdade, com sede no Município de
Liberdade.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

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

1.493/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.493/2004, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Centro Assistencial Espírita José de
Souza Machado, com sede no Município de Santa Vitória, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

Souza Machado, com sede no Município de Santa Vitória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Assistencial

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

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

1.504/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.50412004, de autoria do Deputado Leonardo
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Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central de
Muriaé da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Muriaé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.504/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Muriaé da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Muriaé da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Muriaé.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

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

1.536/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.536/2004, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação de Reintegração
da Criança e do Adolescente - ARCA -, com sede no Município de
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.536/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Reintegração da

Criança e do Adolescente - ARCA -, com sede no Município de
Contagem.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Reintegração da Criança e do Adolescente - ARCA -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

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

1.543/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .543/2004, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Amigos do Bairro Jardim Ipanema 1, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.54312004
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro

Jardim Ipanema 1 - AABJI -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos

do Bairro Jardim Ipanema 1 - AABJI -, com sede no Município de
Uberlândia.

Ad. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

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

1.544/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.544/2004, de autoria do Deputado Ricardo
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Duarte, que declara de utilidade pública a União da Mocidade
Espírita de ltuiutaba - UMEI -, com sede no Município de ltuiutaba, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.54412004
Declara de utilidade pública a entidade União da Mocidade Espírita

de ltuiutaba - UMEI -, com sede no Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade União da

Mocidade Espírita de Ituiutaba - UMEI -, com sede no Município de
ltuiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

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

1.547/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.54712004, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação de
Produtores Rurais da Localidade do Lobo, com sede no Município de
Presidente Olegário, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.547/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da

Localidade Lobo, com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Produtores Rurais da Localidade Lobo, com sede no Município de
Presidente Olegário.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 22/6/2004, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia,
Marques de Miranda, ocorridc
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. José
Leite, ocorrido em 17/6/2004, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Leonardo Moreira, notificando o falecimento do Sr.
Leonel de Moura Brizola, ocorrido em 21/6/2004, no Rio de Janeiro,
RJ. (- Ciente. Oficie-se.)

notificando o falecimento do Sr. Antônio
) em 18/6/2004, em Barra Mansa, RJ. (-
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 23/6/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 250/2004
(encaminha o Projeto de LeiComplementar n° 55/2004), do
Governador do Estado - Ofício n° 15/2004, do Presidente do Tribunal
de Contas - Ofícios e cartão - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.760 a 1.76512004
- Requerimentos n°5 3.054 a 3.059/2004 - Requerimento do Deputado
Zé Maia e outros - Comunicações: Comunicação do Deputado
Sebastião Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Padre João, André Quintão e Doutor
Viana - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira
- Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio
- Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro
- Marcelo Gonçalves - Márcio Passos - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
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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.

i a Parte
i 8 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-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° 250/2004"
Belo Horizonte, 8 de junho de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar anexo, que dá
nova redação ao § 1° do art. 28 da Lei Complementar n°64, de 25 de
março de 2002.

Trata-se de adequação da alíquota patronal da contribuição
previdenciária aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A nova redação do dispositivo busca adequá-lo, com mais
propriedade, ao sistema previdenciário federal, tendo-se em vista
normas que estabelecem âmbito de fixação de alíquotas, com a
alteração procedida no art. 2 0 da Lei Federal n° 9717, de 27 de
novembro de 1998, sem que o sistema sofra prejuízo financeiro.

Nesse sentido, destacamos que o Projeto de Lei Complementar que
se submete a essa Casa não significa qualquer alteração no
financiamento do sistema previdenciário dos servidores estaduais,
buscando tão somente permitir melhor adequação das contas públicas
mineiras à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Essas são, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
à consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei
Complementar.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 55/2004
Dá nova redação ao § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de

25 de março de 2002.
Art. 1 0 - O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de

março de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28 - ...................................................
§ 1°- A alíquota de contribuição patronal será equivalente:

- à alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste artigo, em
relação aos segurados de que tratam os incisos 1, II e III do art. 31
desta Lei, cujo ingresso na Administração Pública estadual tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

II - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste
artigo, em relação aos segurados de que tratam os incisos 1, II, III e IV
do art. 30 desta Lei, cujo ingresso na Administração Pública estadual
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, observado o disposto
no art. 37 desta Lei;

III - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste
artigo, em relação ao segurado de que trata o inciso V do ad. 3 0 desta
Lei, conforme o disposto no § 20 do art. 30 desta Lei.".

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

N° 15/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas, encaminhando cópia do processo com o parecer prévio dessa
Corte sobre o balanço geral do Estado no exercício de 2003. (- Anexe-
se à Mensagem n° 192/2004.)

Do Sr. Luciano Zica, Ouvidor-Geral da Ouvidoria Parlamentar da
Câmara dos Deputados, encaminhando o relatório de atividades
desse órgão relativo a 2003. (- A Ouvidoria Parlamentar.)

Do Sr. Eliezer Moreira Pacheco, Presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - INEP -, prestando
esclarecimentos a respeito de convênio firmado entre essa autarquia e
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a Secretaria da Educação. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Danilo de Castro, Secretáriode Governo, prestando
informações a respeito do Requerimento n° 2.419/2004, do Deputado
Gil Pereira.

Do Sr. Jairo Murta P. Coelho, Prefeito Municipal de Felizburgo,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
Justiça, encaminhado por meio do Ofício n° 1 .257/2004/SGM. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1 .597/2004.)

Do Sr. Levi Solano Severino, Presidente da Câmara Municipal de
Pará de Minas, solicitando sejam tomadas providências junto aos
órgãos responsáveis, para a recuperação urgente da Rodovia BR-262,
principalmente o trecho compreendido entre as localidades de Boa
Vista (Município de Juatuba) e Torneiros (Município de Pará de
Minas), tendo em vista sua precariedade.

Da Defensoria Pública da Comarca de Uberlândia, prestando
esclarecimentos sobre a greve geral deflagrada pela classe em todo o
Estado em 31/5/2004 e solicitando o apoio desta Casa ao movimento.
(- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Roberto Fagundes, Secretário Adjunto de Turismo,
encaminhando ata da 4' reunião do Fórum Estadual de Turismo,
realizado em 8/6/2004, nesta Capital. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. José Maria Ribeiro Bastos Filho, Diretor-Geral do Hospital
Júlia Kubistchek, em atenção ao Requerimento n° 2.859, da Comissão
de Saúde, encaminhando cópia do "Relatório Conclusivo" •da
sindicância instituída pela Portaria Presidencial da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG n° ioo, de 27/3/2004.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 2.85912004.)

Do Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, Coordenador do Comitê Gestor
das Ações Federais de Emergência em Minas Gerais, do Ministério da
Integração Nacional, informando da desmobilização desse Comitê,
nos termos da Resolução n° 8, de 12/2/2004, do Conselho Nacional
de Defesa Civil. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Márcia de Castro Magalhães, Coordenadora-Geral do
SINJUS-MG, encaminhando o Caderno de Democratização do
Judiciário. (- A Comissão de Administração Pública.)
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Dos Srs. Ruy Gripp, Vice-Presidente do Núcleo Regional da

Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA -, e Ernani
Emerick Faria, sugerindo, pelas razões que menciona, seja
implantada siderúrgica no Município de Governador Valadares. (- A
Comissão de Turismo.)	 -

CARTAO
Do Sr. Aluísio Pimenta, encaminhando cópias de correspondências

contendo comentários de sua autoria acerca da Proposta de Emenda
à Constituição n° 66/2003, os quais foram enviados aos Deputados da
Bancada Parlamentar Pró-UEMG. (- Anexe-se à Proposta de Emenda
à Constituição n° 66/2003.)

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° 1.760/2004
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos fornecedores

de produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da população
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Para efeito do § 1° do art. 10 da Lei Federal n° 8.078, de

1990 - Código de Defesa do Consumidor -, ficam os fornecedores de
produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da população do
Estado obrigados a publicar, no prazo de vinte e quatro horas, em
veículos de comunicação de grande circulação, o seguinte:

- o tipo de problema verificado com o produto;
II - os problemas que poderão der ocasionados com o consumo do

produto;
III - as providências que devem ser adotadas por quem tiver

consumido o produto;
IV - a previsão de troca do produto ou o reembolso do valor pago, a

critério do consumidor;
V - a disponibilização de telefones de acesso gratuito para

esclarecimento aos consumidores.
Art. 20 - O fornecedor do produto ou serviço de que trata esta lei

rÀ



1589
deverá arcar com as despesas oriundas de eventuais tratamentos
de saúde dos consumidores, sem prejuízo de outras indenizações
previstas em lei.

Art. 30 - O recolhimento do produto inadequado para o consumo
deverá ser feito imediatamente após a constatação do fato.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Esta proposição tem o objetivo de proteger o

consumidor mineiro, tendo em vista que o avanço da tecnologia e o
surgimento, a cada dia, de novos produtos beneficia, por um lado, os
consumidores, mas, por outro lado, pode muitas vezes vir a colocar
em risco a sua saúde.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990)
determina, no seu art. 10, o seguinte: "O fornecedor não poderá
colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à
saúde ou segurança". E, no § 1° do mesmo artigo: "O fornecedor de
produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado
de consumo, tiver conhecimento da periculosídade que apresentem
deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e
aos consumidores, mediante anúncios publicitários".

Uma recente pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, no
Rio de Janeiro, concluiu que os filmes plásticos de policloreto de vinila
- PVC -' utilizados para revestir embalagens alimentares, contêm
substâncias tóxicas que estão ligadas ao desenvolvimento de câncer
de fígado e a problemas de fertilidade e que podem migrar para
alimentos gordurosos como queijo, carne bovina ou frango.

O problema é causado por dois aditivos utilizados para dar
flexibilidade aos filmes plásticos: o DEI-11P e o DEHA.

Conforme o estudo, a migração ocorre com mais intensidade em
alimentos gordurosos porque a composição química destes é muito
semelhante à dos aditivos. Todo o produto está sujeito a
contaminação, e não, apenas a parte em contato com o filme plástico,
porque os aditivos tendem a se difundir por todo o alimento.

A pesquisa revela, ainda, que foi encontrada uma taxa de migração
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do DEI-1P para os alimentos de 156,34mg/kg, um valor 50 vezes
superior ao ideal. O limite máximo fixado pela União Européia é de
3mg/kg. Para o DEHA, que tem um valor permitido de 18mglkg, foi
verificada uma taxa de migração de 147,41 mg/kg.

Esse é um exemplo que mostra a importância desta proposição,
uma vez que há nos supermercados um clima de preocupação ao se
comprarem alimentos como carne e queijos já embalados com filmes
plásticos de PVC. O resultado da pesquisa chama a atenção para a
necessidade da adoção, pelos fornecedores, de mecanismos para
que, em casos similares, a população seja alertada.

Isto posto, conto com os nobres pares para que apóiem esta
proposição, que almeja, acima de tudo, a proteção dos consumidores
mineiros.

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

PROJETO DE LEI N° 1.761/2004
Dispõe sobre o fornecimento de alimentação adaptada para crianças

portadoras de diabetes melito nas escolas da rede pública do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório o uso, na merenda escolar, de alimentação

especial adaptada para crianças e adolescentes portadores de
diabetes melito em todas as escolas da rede pública do Estado.

Art. 20 - A alimentação especial será orientada por meio de
receituário médico e de nutricionistas, aos quais caberá a supervisão
do uso dos alimentos.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data da sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: O diabetes melito é urna doença crônica causada pela

ausência total, parcial ou pela resposta diminuída ao hormônio
insulina, responsável pela retirada da glicose do sangue e pelo
armazenamento dessa substância no fígado e nos músculos.

A ausência da insulina promove a hiperglicemia, que acarreta
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anormalidades no metabolismo dos carboidratos, lipídios e
proteínas.

Conforme a Organização Mundial da Saúde - OMS -, o diabetes é a
terceira causa de morte na população mundial.

A classificação do diabetes é baseada nas classes ou nos estágios
clínicos da resposta à ação de insulina, e o do tipo 1 ocorre
geralmente em pessoas com menos de 30 anos, sobretudo em
crianças e adolescentes.

A estimativa é de que 1 em 2500 crianças com idade inferior a 5
anos, e 1 em 300 pessoas abaixo de 18 anos são portadoras dessa
doença.

O não-tratamento do diabetes pode acarretar algumas
complicações, como a neuropatia diabética, lesões das extremidades,
retinopania, nefropatia, infarto do miocárdio e acidente vascular.

As crianças e os adolescentes acometidos pelo diabetes necessitam
de muita paciência, dedicação e, sobretudo, alimentação adequada
para superar as dificuldades que surgem no dia-a-dia. Só assim
poderão fazer tudo o que uma criança não diabética pode fazer, como
brincar, divertir-se, praticar esportes.

Em recentes pesquisas realizadas, constatou-se que os gastos com
internação de pacientes com diabetes no Estado chegaram a mais de
R$4.000.000,00. Uma alimentação adequada evita que a doença se
agrave, o que poupa nossas crianças e faz com que o Estado gaste
menos recursos com o tratamento.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres colegas
para a aprovação deste importante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 178/2003 nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.762/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade Guarda Mirim Tarcila

Gomes da Rocha, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Guarda

Mirim Tarcila Gomes da Rocha, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, junho de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Sociedade Guarda Mirim Tarcila Gomes da Rocha,

fundada em março de 1994, no Município de Ouro Fino, é sociedade
civil sem fins lucrativos, de caráter eminentemente educacional. Tem
como objetivo promover os menores de ambos os sexos, na faixa
etária compreendida entre 13 e 16 anos, sem distinção de raça, cor,
condição social, credo político ou religioso, proporcionando-lhes
formação moral, cívica e religiosa pela iniciação profissional, em
caráter de aprendizagem, visando à educação verdadeira, alicerçada
no trabalho, na honestidade e no amor, que lhes garanta um futuro
melhor.

Trata-se, pois, de legítima prestação de serviço, que contribui
sobremaneira para a educação e o desenvolvimento da comunidade
jovem de Ouro Fino, em todos os aspectos, seja físico, psíquico ou
intelectual.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.763/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Central São José de Abaeté

da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Abaeté.

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

José de Abaeté da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Abaeté.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: O Conselho Central São José de Abaeté da Sociedade

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Abaeté, exerce
trabalho junto aos menos favorecidos desse município, com
acompanhamento dos irmãos mais pobres. Reconhecer essa entidade
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como de utilidade pública estadual é reconhecer a competência
do trabalho desenvolvido com pessoas carentes.

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

PROJETO DE LEI N° 1.764/2004
Declara de utilidade pública a Associação Sucesso sobre Rodas,

bom sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l O - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sucesso

sobre Rodas, com sede no Município de Passos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação Sucesso sobre Rodas, com pleno e

regular exercício desde 8/6/93, no Município de Passos, é uma
sociedade civil sem fins lucrativos de caráter assistencial que se volta
para o apoio e a melhoria das condições de vida de caminhoneiros e
motoristas em geral, bem como para a colaboração com as
autoridades no cumprimento das leis de trânsito vigentes no País e
ainda, para o atendimento de famílias carentes que vivem nas
periferias das cidades e à beira das estradas, para fornecer-lhes
amparo material, moral e espiritual.

Desse modo, a Associação Sucesso sobre Rodas, pelo que se
infere da leitura dos documentos em anexo, está em pleno e regular
funcionamento há mais de 10 anos, sendo sua diretoria constituída
por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Por preencher os requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de 2717198,
esperamos o apoio dos nobre pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.765/2004
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de

Machado, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Machado, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Machado, com sede

nesse município, é uma entidade beneficente, de assistência social e
sem fins lucrativos, que tem por finalidade acolher e abrigar pessoas
idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual,
social e espiritual, assegurando-lhes a liberdade, o respeito e a
dignidade da pessoa humana. Busca ainda a manutenção da saúde
física e mental das pessoas acolhidas.

Verifica-se, assim, a relevância social do trabalho da entidade.
A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°

12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.054/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Montes Claros
pelo aniversário de sua emancipação política.

N° 3.055/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Brasília de
Minas pelo aniversário de sua emancipação política.

N° 3.056/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Bocaiúva pelo
aniversário de sua emancipação política. (- Distribuídos à Comissão
de Assuntos Municipais.)

N° 3.057/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação de Cafeicultura
Orgânica do Brasil - ACOB -, sediada em Machado, por ter sido essa
cidade agraciada com o título de Capital Mundial do Café Orgânico. (-
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A Comissão de Política Agropecuária.)
N° 3.058/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada moção de pesar pelo falecimento do ex-Governador Leonel
Brizola. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.059/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Delegada Sônia Estela de
Meio pela , posse na Superintendência de Polícia Federal em Minas
Gerais. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Zé Maia e outros, solicitando seja constituída a Frente
Parlamentar em Defesa do Setor Sucroalcooleiro do Estado de Minas
Gerais - FRENALCOOL. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Sebastião Navarro Vieira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados e assessores, agradeço a V. Exas. a acolhida nesta Casa,
após a minha saída da Secretaria Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária. Honrosamente fui um dos Secretários do Governo
Aécio Neves. Certamente este Governo deixará marcas na história de
Minas Gerais e do País. Muitos colegas me criticaram, dizendo que
não deveria aceitá-la. Foi uma surpresa o trabalho realizado pelo
ITER, junto aos assentamentos e aos acampamentos.

Tivemos a oportunidade ímpar de ajudar os posseiros que vivem nos
grotões do Norte, do Sul, do Leste •e do Oeste do Estado.
Aproximadamente em um ano e meio da titulação de terras com mais
de 30.000ha, pudemos beneficiar, em tempo recorde,
aproximadamente 3 mil famílias com os títulos de terras, aumentando
as condições de trabalho e concedendo-lhes mais empréstimos
bancários.

Conseguimos eletrificação aproximadamente para 130
assentamentos, além de captação de águas. Estou certo de que
nosso Governador ficará na história de Minas e do País, com a marca
de um Governo sério e honesto, cuja Secretaria Extraordinária acima
mencionada tive o prazer e a honra de ocupar.
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Agradeço, de coração, ao Governador e aos companheiros

Secretários pelo apoio que nos deram, pois essa Secretaria, apesar
de nova, é de grande relevância e projeção nas questões de
assentamentos e acampamentos no Estado. O Governo não se omitiu
em nenhum momento, cumprindo seu compromisso e seu dever em
relação ao MST, à FETAEMG, e dando condições melhores aos
acampados. Contamos também com o apoio dos Deputados Rogério
Correia, Padre João, Durval Angelo e os de todos os partidos nesta
Casa. Além disso, o Deputado Carlos Pimenta nos aconselhou e
orientou em relação aos conflitos no Norte de Minas. Houve conflitos
também no Sul de Minas e no Triângulo, mas nosso Estado foi o único
em que não houve nenhuma morte no campo, até ontem. Ficamos
orgulhosos de cumprir nosso papel com respeito e dignidade, pois há
muitas famílias pobres querendo trabalhar no campo dignamente, mas
que sofrem injustiças.

Agradeço a todos os colegas Deputados a participação e o apoio à
Secretaria, à minha pessoa e ao Governador Aécio Neves.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Marcelo
Gonçalves, é com prazer que recebemos V. Exa. novamente na
Assembléia Legislativa e na tribuna. Trabalhamos juntos durante a
legislatura passada, em especial na CPI do Narcotráfico, presidida
com muito brilho por V. Exa. Parabenizo-o também pelo trabalho à
frente da Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.
Em parceria com o Instituto da Terra, V. Exa. fez um trabalho correto,
pois não houve mortes nem atritos maiores no campo. V. Exa.
cumpriu o papel esperado por todos nós. Trata-se de um trabalho
difícil, a área não é pertinente ao Governo do Estado, e o Governador
não tem muita afinidade com ela, além de contar com pouca verba; o
PT chegou a apresentar uma emenda para aumentá-la para
R$11.000.000,00, mas ainda não foi inserida. Mesmo com todas as
dificuldades, V. Exa. fez um trabalho que merece nosso apoio e
nossos parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta (em apar te)* - Dou-lhe as boas-vindas,
parlamentar experiente e de grande prestígio nesta Casa, que ajudará
muito a nossa bancada, pois é Deputado do PDT e trabalhista.

Cumprimento-o também pelo desempenho à frente da Secretaria
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária. Essa Secretaria foi
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criada pelo Governador Aécio Neves, com o intuito de tentar fazer
um trabalho - e V. Exa. conseguiu fazê-lo - voltado principalmente
para a titulação das terras devolutas do Estado. Sou testemunha dos
milhares de títulos que o Estado concedeu aos pequenos
proprietários, em especial àqueles que tinham menos de 1 Oha.

Várias vezes, estivemos em nossa região e constatamos a
satisfação de pequenos produtores, ao receberem os títulos de suas
terras. Trata-se de um trabalho magnífico realizado por V. Exa.
Quando um político é sério, honesto, competente, possui aptidão e
vocação, como é o caso de V. Exa e do Deputado João Leite, dois
parlamentares que assumiram o cargo de Secretário de Estado,
consegue realizar um bom trabalho.

V. Exa. dignificou esta Casa, representou bem o Poder Legislativo, o
nosso partido e principalmente o pensamento do Governador Aécio
Neves, no que se refere à reforma agrária, que saiu da retórica,
diferentemente do que ocorre com outros Poderes, que tentam
resolver o problema da reforma agrária com discurso e não promovem
ações efetivas para apaziguar os problemas fundiários, agrários, do
Estado.

V. Exa. cumpriu bem o seu papel. Sinto-me feliz, satisfeito e
orgulhoso por tê-lo como amigo e companheiro do PDT e, sobretudo,
por saber que soube desempenhar bem o pensamento do
Governador, trazendo esse grande benefício ao Estado de Minas
Gerais. Parabéns! Seja bem-vindo a este parlamento, que é sua casa.

O Deputado Wanderley Ávila (em apar te)* - Prometo a V. Exa. que
serei breve. Faço minhas as palavras do Deputado Carlos Pimenta. V.
Exa., à frente da Secretaria, serviu bem ao povo mineiro. Agora,
continua a servi-lo nesta Casa; todavia, feliz é o povo de Pedro
Leopoldo, que vai tê-lo como Prefeito da cidade. Parabéns!

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado. Falo, agora, de outro
assunto. O nosso papel é fiscalizar e legislar.

Depois do jogo entre o Brasil e a Argentina, fui ameaçado de morte
por um indivíduo cujo apelido '"Xulé". Não posso dar muita
importância a uma pessoa que tem um apelido desses; todavia, digo
àquela pessoa que nos ouve e vê que, quando for fazer ameaças, as
faça por meio de alguém que tenha mais dignidade, que, pelo menos,
não corra como um cachorrinho de madame, pois, quando batemos o
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pé, saiu correndo. Da próxima vez, faça a ameaça direito.

Sr. Presidente, na segunda-feira, fui ao Procurador-Geral de Justiça
do Estado. Na oportunidade, protocolei um documento contendo
várias denúncias, que estão aqui comprovadas. Há notas falsificadas.
O Centro de Apoio de Execuções do Ministério Público já atestou a
falsificação delas. Não sou eu quem está falando; há a comprovação
do Ministério Público. O fato se refere ao Sr. Paulo Cesar, ex-Prefeito
de Nova Serrana, hoje Deputado desta Casa. Não podemos deixar
que digam que somos corporativistas. Esta Casa não pode omitir-se
diante desse fato. Hoje, fala-se lá fora que a Assembléia Legislativa é
corporativista, faz "corpo mole"; todavia, não estamos aqui para agir
assim.

Ontem, foi feita uma grave denúncia contra o companheiro
Domingos Sávio. Se há uma fita que o acusa de algo, precisa ser
mostrada. Se for verdade, subiremos a esta tribuna para denunciá-lo
também, não deixando que apenas o Deputado Paulo Cesar o faça.
Entretanto, contra ele tenho um fato verídico. Quero que o Presidente
da Comissão de Ética desta Casa tome conta desses documentos que
protocolei na segunda-feira junto com o Dr. Nedens Ulisses. Há aqui
provas concretas. Esta Casa nunca foi, e acredito que nunca será,
corporativista.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Com alegria e como
Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
acompanhamos, na Procuradoria-Geral de Justiça, o colega,
Deputado Marcelo Gonçalves. Fizemos esse acompanhamento por
três motivos básicos. Primeiro, pela pessoa do Deputado Marcelo
Gonçalves. Nosso Líder já falou sobre a seriedade desse Deputado e
sobre o belíssimo trabalho - mesmo sem recurso, sem espaço, sem
uma política global - feito na Secretaria Extraordinária para Assuntos
de Reforma Agrária, o que merece ser destacado. Segundo, porque
um Deputado ameaçado de morte, sofrendo o que sofreu, interessa à
Comissão de Direitos Humanos. Terceiro, porque sabemos que eram
justas essas críticas e essas denúncias. Eu mesmo, no início do
mandato, representei à Corregedoria contra esse Deputado. Então,
Deputado Marcelo Gonçalves, nosso apoio e nossa solidariedade. O
próprio Sr. Nedens Ulisses nos falou que esses processos não ficarão
parados. Confiamos no Ministério Público, que assegurará rápida
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tramitação do processo e encaminhamento dessas denúncias ao
Tribunal de Justiça.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro,
Deputado Marcelo Gonçalves, não tive ainda a oportunidade de dizer
a V. Exa. da nossa imensa satisfação de vê-lo retornar a esta Casa.

Quero cumprimentá-lo pelo trabalho que fez à frente da Secretaria
Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária. V. Exa, como
homem honrado, correto e Deputado atuante tem, da nossa parte,
todo apoio no encaminhamento que faz neste momento, pois tomou
as providências corretas. O Presidente desta Casa precisa manifestar-
se urgentemente e, na qualidade de Presidente da Comissão de
Segurança Pública desta Assembléia, hipoteco nosso apoio a sua
pessoa e digo que essa história precisa ser passada a limpo.

Conte com o apoio deste Deputado, que pertence ao mesmo partido
de V. Exa. Quanto a essa denúncia que leva ao Ministério Público,
estaremos juntos, com o Presidente desta Casa, para que
providências imediatas sejam tomadas no sentido de elucidarmos
todos os fatos. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Marcelo
Gonçalves, gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo por sua
postura sempre firme e correta. Estaremos ao seu lado na luta para
que tudo seja apurado, não só quanto a essas denúncias que V. Exa.
traz, de falsificação de nota, envolvendo esse ex-Prefeito e hoje
Deputado, como também para dizer que não abrimos mão da
apuração, pela Comissão de Ética desta Casa, daquelas calúnias que
ele tentou fazer com relação a nossa pessoa, para que não pairem
quaisquer dúvidas, porque temos de dar exemplo, exigindo apuração
de qualquer denúncia que aqui chegue. Parabéns.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, encaminharei as
denúncias a V. Exa., para que possa enviá-las ao Presidente da
Comissão de Ética desta Casa, e cobrarei providências. Isso aqui não
é fato político, não é jornal do interior, mas sim uma questão do
Ministério Público de Nova Serrana. Temos as notas taquigráficas.

Lastimo que ele, que não é meu colega, não esteja aqui para se
defender, porque todos têm direito de defesa. Tenho direito de acusá-
lo, porque minha função nesta Casa é fiscalizar. Não sou
corporativista, mesmo porque esta Casa não permite isso, mas a
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opinião, acredito, é só uma. Protocolamos as denúncias junto ao
Dr. Nedens Ulisses. Confio nas decisões do atuante Ministério
Público, que tem feito um trabalho maravilhoso em todo o Estado, o
que não pode ser negado por ninguém.

O Deputado Durval Angelo (em apar te)* - Há também a denúncia de
o Deputado ter recebido ameaças de um funcionário desta Casa, diga-
se de passagem, de recrutamento amplo. Que se dê ciência à Mesa
para que possa ser apurada essa ameaça.

Orientei o colega Deputado a procurar a delegacia. Esse é o
procedimento a ser adotado diante de ameaça de morte. Sugiro ao
colega que represente à Mesa sobre esse funcionário. Mesmo sendo
de recrutamento amplo, um funcionário não pode fazer ameaças de
morte. Há um código de ética e de conduta, e um funcionário não
pode ameaçar um Deputado.

Se for comprovado que o motorista do Deputado é funcionário desta
Casa, que seja feita uma representação à Mesa, para providência e
para exoneração do elemento que teve tal procedimento.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Para concluir, deixo bem claro que
subirei a esta tribuna outras vezes, se não for tomada uma atitude em
relação ao que falei.

Provo o que disse. Sobre as ameaças, estou tranqüilo. Sofremos
muitas na Comissão de Direitos Humanos, quando da CPI do
Narcotráfico, com os Deputados Durval Angelo, Sargento Rodrigues e
Rogério Correia.

Enquanto estiver vivo, cumprirei minha obrigação, fazendo
denúncias concretas, não denúncias levianas, como fizeram em
relação ao Deputado Domingos Sávio. Se forem comprovadas, farei
questão de vir à tribuna denunciá-las.

Passarei à Presidência toda a documentação. Espero que sejam
tomadas as providências. Tenho a certeza de que o Ministério Público
já as tomou.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência solicita
ao Deputado Durval Angelo, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, que formalize sua reivindicação o mais rápido possível.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, viemos,
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mais uma vez, a esta tribuna para partilhar nossas angústias e,
sobretudo, nossas esperanças em relação a esta Casa e aos seus
mecanismos, como as comissões.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Nobres Deputados,
gostaria de fazer um registro que acredito ser importante para Minas
Gerais. Fui comunicado que hoje o Presidente Lula encaminhou uma
mensagem à Câmara Federal indicando o Juiz Federal Amaldo
Esteves de Lima para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro da
Casa Civil, o Ministro da Justiça e o Vice-Presidente da República,
José Alencar, receberam um manifesto do PT e do PcdoB em que se
faz essa indicação.

Arnaldo Esteves era Juiz do Tribunal Regional Federal no Rio de
Janeiro, mineiro de Novo Cruzeiro. Foi professor da UFMG enquanto
aqui esteve, caracterizando-se por suas teses pioneiras no campo do
direito, sempre com posicionamento firme e contrário ao
coorporativismo, com profundo senso de justiça. A bancada do nosso
bloco, com o apoio de Fernando Pimentel, fez a indicação do Arnaldo,
por entender que ele seria um diferencial no Superior Tribunal de
Justiça, sem contar que Minas Gerais, nas últimas nomeações do
Supremo e nas nomeações do Superior Tribunal de Justiça, vinha
perdendo espaço nas cortes superiores em Brasília. Trata-se de algo
significativo. Estamos indo à comissão para discutir a unificação dos
Tribunais de Justiça e Alçada.

O Judiciário ganhará com essa indicação, pois é um profissional
independente, sério, que, com toda a certeza, elevará o nome
daqueles que acreditam que a justiça é fundamental para a
democracia. Conheço a sensibilidade que o Deputado Padre João tem
para a justiça, logo esse registro se faz necessário. Agradeço a todos
que contribuíram para a indicação, especialmente ao Ministro José
Dirceu e ao Vice-Presidente da República, José Alencar.

O Deputado Padre João* - Minha angústia está ligada aos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. A consolidação da democracia será
fruto da independência dos Poderes, que devem, sempre, buscar a
participação da sociedade. Ajudar, facilitar para que um seja mais
eficiente é saudável; entretanto, às vezes, o Legislativo, nas Câmaras
Municipais e nas Assembléias, infelizmente, funciona como apêndice
do Executivo. Nem sempre o parlamentar é livre para dar seu voto em
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uma proposição de lei ou para fazer encaminhamentos.

Hoje, pela manhã, participei de um seminário promovido pelo
Conselho Estadual de Assistência Social. Como expositor,
convocaram-me para discutir as Leis n os 12.812, conhecida como Lei
das Barragens, de autoria do Deputado Ivo José, e 15.012, de minha
autoria, ao lado na nobre companheira Maria José Haueisen. Esta foi
aprovada na íntegra por esta Casa, mas vetada na essência pelo
Governador.

Alguns órgãos do Estado não têm uma orientação clara de sua
atuação. Secretarias se omitem. Na elaboração do projeto de lei,
buscamos a participação de pessoas ligadas à assistência social, à
Secretaria do Meio Ambiente e à FEAM; logo, houve expressiva
participação da sociedade, sobretudo dos atingidos.

Sentimos grande angústia quando o Estado se ausenta, não
assumindo a sua responsabilidade diante de investimentos que
envolvem milhares e milhares de famílias. Há legislações que exigem
a participação efetiva do Estado, que se afasta em situações
delicadas, que, às vezes, implicam até a morte ou o desaparecimento
de pessoas, como em Minas Gerais.

Percebemos ainda no debate a dificuldade de se buscar um
consenso, tendo em vista o verdadeiro desenvolvimento. O
desenvolvimento econômico nunca pode atropelar o desenvolvimento
social, cuja sustentabil idade deve ser garantida. A qualidade de vida
das pessoas envolvidas em qualquer empreendimento sempre deve
estar em primeiro lugar. O Estado não pode furtar-se a sua
responsabilidade.

Deixo registrados a nossa angústia e o nosso protesto e faço apelo
para que esta Casa possa resgatar a cada dia a essência do
Legislativo: legislar, visando sempre ao bem comum; fiscalizar,
garantindo também o bem da coletividade, e não o interesse da
minoria, que continua explorando uma maioria fragilizada, que não
tem acesso aquilo que o Estado deveria garantir, como a Defensoria
Pública e a assistência jurídica. Vemos empreendimentos com
aparato jurídico atropelarem uma maioria fragilizada. Esta Casa tem
compromisso com o real desenvolvimento do Estado e do País, mas
jamais atropelando a vida, sobretudo a do ser humano. Como
parlamentares, é nosso papel, é nossa missão, é nosso compromisso
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resgatar a essência deste Poder. Pecamos muito em relação a
isso. Garantir a autonomia dos Poderes significa resgatar o que
compete, de fato, ao parlamento.

Que as Casas Legislativas nunca sejam apêndices do Executivo.
Minas Gerais é Estado pioneiro em relação a muitas questões. Faço
apelo aos nobres colegas para termos ação integrada e conjunta
nesse sentido.
• Dessa forma, estaremos contribuindo para a consolidação da
democracia. Apesar de não competir a esta Casa, poderíamos fazer
uma reflexão sobre a reforma política de desincompatibilização de
algumas eleições. E preciso desvincular a eleição do Legislativo com
o Executivo.	 -

E difícil consertar as coisas que nascem errado. Se queremos
erradicar o problema pela raiz, é inconcebível uma chapa de eleição
municipal, estadual e federal, pois ela já nasce casada. O Legislativo
já nasce casado com o Executivo, e esse casamento tende a
permanecer ao longo de quatro anos. Deixo essa reflexão para que
esta Casa analise como poderá contribuir para a reforma política.
Agradeço a atenção de todos.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem

a Assembléia Legislativa, por meio da Comissão de Participação
Popular, cujo Vice-Presidente é o Deputado Gustavo Valadares, e da
Escola do Legislativo, lançou um importante projeto para esta
legislatura, que servirá de exemplo a outros parlamentos.

O projeto Parlamento Jovem, em parceria com a unidade São
Gabriel da PUC, tem o objetivo de envolver, num primeiro momento,
os jovens de Belo Horizonte nos trabalhos do Poder Legislativo. Um
dos grandes problemas que enfrentamos é a diminuta credibilidade
nos espaços políticos. Uma pesquisa divulgada nesta semana
mostrou que, se o voto não fosse obrigatório, 52% da população de
Belo Horizonte não manifestariam sua opinião nas eleições de
outubro; portanto, como representantes de partidos políticos, é nosso
papel estarmos cada vez mais sintonizados e afinados com a
verdadeira vontade popular. Não nos podemos acomodar com o
julgamento que é realizado em relação aos mandatos, de quatro em
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quatro anos.

Conforme escrevem e refletem vários autores de ciências políticas, é
preciso criarmos mecanismos e espaços permanentes e contínuos, ou
seja, contextos decisórios permanentes. A Assembléia possui vários
mecanismos, como as audiências públicas, os fóruns técnicos, os
seminários, os ciclos de debates e a Comissão de Participação
Popular, que comemora um ano. As comissões são bastante atuantes.

O projeto Parlamento Jovem estimula a participação política da
juventude, da qual temos de cuidar muito. Um país que não consegue
sensibilizar seus jovens para a ação política está fadado ao insucesso.
Alguns dizem - a meu ver, equivocadamente - que a juventude está
afastada da política, omissa e alienada. Faço uma pergunta para nós,
políticos e representantes de partido: será que estamos abrindo
adequadamente espaços prazerosos e convincentes para o exercício
da cidadania e da política para a juventude?

Essa é a intenção do projeto Parlamento Jovem: abrir espaço de
formação para a cidadania, de acompanhamento dos trabalhos da
Assembléia pela juventude, e mais, Deputado Paulo Cesar, de
instrução melhor de nossas decisões. O Parlamento Jovem está
envolvendo 30 estudantes do curso de Ciências Sociais de nível
superior, 6 escolas de ensino médio - 3 públicas e 3 privadas -, e
vários professores universitários e de ensino médio. Estão delimitados
três importantes assuntos: as ações afirmativas à política de quotas -
negros e pessoas portadoras de necessidades especiais -, a questão
do primeiro emprego e o problema das drogas.

Esses jovens estão sendo preparados com cursos na Escola do
Legislativo e orientados sobre todos os projetos em tramitação a
respeito das políticas públicas mencionadas. No mês de setembro,
simularão o funcionamento da Assembléia. Teremos jovens agindo
como Deputados de Governo e da base ruidosa de oposição,
Presidentes de comissão, assessores, pessoas que acompanham os
trabalhos da Assembléia e que ficam nos corredores.

Entretanto essa simulação não ficará apenas nisso: teremos a
criação de um observatório jovem de política pública, e esse é um
projeto que se pretende permanente. A Universidade Católica, junto
com a Escola do Legisi:ivo, estará formando jovens para sugerir
ações desta Assembléia nas várias políticas públicas.

LWC
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Ontem fiquei muito feliz, e parabenizo a Mesa Diretora desta

Casa, hoje presidida pelo Deputado Rêmolo Aloise. Por questão de
justiça, quero dizer que a Comissão de Participação Popular, além de
contar com a presença firme de seus membros, tem o apoio total do
Presidente Mauri Torres. Além disso, por meio da Escola do
Legislativo, firmou com a PUC-Minas mais uma parceria.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, estava com a Escola do Legislativo em ltaúna e cheguei
há pouco tempo. Pude ouvir o final do pronunciamento de um colega
Deputado. Não posso dar-lhe uma resposta agora, porque ouvi
apenas o final de seu pronunciamento, mas pedirei as notas
taquigráficas para poder dar a resposta.

A partir desse final que ouvi, quero dizer aos colegas Deputados que
algumas das denúncias feitas pela Promotoria de Nova Serrana
quanto às notas fiscais fraudulentas já foram noticiadas pela televisão
- TV Globo, SBT. Foram feitas montagens por alguém para prejudicar
a imagem deste Deputado, quando Prefeito daquela cidade.

A Promotora de Nova Serrana tem feito algumas denúncias contra a
minha pessoa e relativas à minha administração, porque venho
denunciando a sua pessoa também. Por isso vem pegando no meu
pé.

Essa Promotora mudou-se de Nova Serrana para Divinópolis. Já me
pronunciei em reuniões nessa cidade, pois precisamos que volte para
Nova Serrana, já que não tem prestado a assistência necessária.

Com relação a essas notas fiscais, denunciou que eu teria desviado
R$1.000.000,00. Disse que esses recursos seriam provenientes de
convênios firmados com o DER, quando fornecia o material
betuminoso, e a Prefeitura realizava o restante da obra. O DER nunca
mandou um centavo para alguma Prefeitura, somente o material
betuminoso. Ela denunciou sem saber o que estava fazendo.

Depois, estarei prestando esclarecimentos sobre as acusações
apostas à minha pessoa. Quem mais quer que isso tudo seja apurado
sou eu, para mostrar à população de Nova Serrana e de Minas Gerais
que não há nada de errado, apenas uma denúncia caluniosa daquela
Promotora, que não sabe o que denunciou, porque, nesse convênio,
não houve repasse de recursos, mas de material. E a obra foi
concluída e comprovada.
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Peço desculpas ao colega Deputado por ter tomado esse tempo,

mas precisava falar isso agora, quando tomei conhecimento da
denúncia, pois estou-me dirigindo à Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio, que contará com a presença do Secretário Herculano.
Amanhã ou na terça-feira, estarei aqui esclarecendo tudo o que foi
dito.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado. Como não
poderei estar presente a essa reunião com o Secretário, solicito que
os municípios do alto, do médio e do baixo Jequitinhonha sejam
incorporados ao roteiro da Estrada Real. Várias cidades, como Minas
Novas, Chapada do Norte, Virgem da Lapa, Berilo e Araçuaí, foram
fundamentais na interiorização e na ocupação do território mineiro,
com construções históricas e um acervo belíssimo. A Estrada Real
não pode terminar em Diamantina, pois há sítios históricos, caminhos
de pedras de escravos e belíssimas construções nessas cidades. Em
nome deste Deputado e do vale do Jequitinhonha, solicito que
encaminhe essa proposta de inclusão dessas cidades, pois o turismo
nessa região pode ser uma importante alternativa de geração de
renda, além de proporcionar a preservação do patrimônio histórico.

Por meio de uma audiência realizada no vale do Jequitinhonha,
constatamos que seu patrimônio histórico está sendo destruído por
falta de uma política adequada de conservação, de preservação e de
recuperação.

O Deputado Paulo Cesar - Deputado André Quintão, essa
Presidência apoiará a inclusão desse novo roteiro na Estrada Real.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Paulo Cesar.
Esse pedido é também da Prefeita Teima, de Minas Novas, e da
Prefeita Cacá, de Araçuaí.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Elogio essa atitude da
Comissão que V. Exa. preside e a sua prontidão em atender a essas
reivindicações da Mesa Diretora, na pessoa do Deputado Mauri
Torres.

Há pouco tempo, quando fazia especialização na UNA, ao
descobrirem que era parlamentar propus que professores e alunos
viessem a esta Casa conhecer os nossos trabalhos. Prestaram
testemunhos extraordinários a respeito da visita, porque não tinham a
mínima idéia do que seria o Poder Legislativo, pois apenas recebiam
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informações deturpadas.

Isso foi extraordinariamente bom para a imagem da Assembléia
Legislativa na UNA, pois essas pessoas tiveram conhecimento da
verdade.

Trouxe também a esta Casa um grupo de ex-companheiros
militares, oficiais e graduados, que teve a mesma reação.

Como convivemos agora com o meio acadêmico, percebemos que
às universidades precisam despertar para a compreensão mínima do
que sela o Poder Legislativo. Já disse isso aos responsáveis por
cursos em algumas instituições. E comum ouvirmos coisas que nada
têm a ver com o parlamento, com o Congresso e com a Assembléia
Legislativa.

O que V. Exa. disse, e que a Casa começa a fazer agora, pode ser
um caminho para o início, mas precisamos avançar mais. Existe a
matéria Tópicos Especiais em diversas universidades. Essa é a
questão, ou seja, os poderes constituídos deveriam fazer parte dos
currículos, uma vez que, se não há conhecimento, a interação é muito
pequena ou inexistente. Quanto maior o conhecimento, melhor será
para a sociedade e para o próprio parlamento, porque poderemos sair
dos chavões que parte da mídia faz questão de expor, com imagem
negativa. Podemos até dar sugestões de aprimoramento. No nosso
caso, a TV Assembléia é um mecanismo utilizado para começarmos a
nos mostrar lá fora, mas na academia, onde há formadores de opinião
e onde são formados profissionais que conduzirão os destinos desta
Nação, é necessário que o conhecimento seja maior.

Parabéns pela iniciativa. Precisamos cada vez mais incentivar e
ampliar a nossa margem de participação. Obrigado.

O Deputado André Quin tão* - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Concluindo, registro a importante participação da PUC e agradeço

ao seu Reitor, Prof. Eustáquio, o Tacão, pela oportunidade dessa
parceria, assim como aos professores do curso de Ciências Sociais, o
José Márcio, a Beth Marques, a Regina e a Cristina Vilani. Torcemos
para que esse projeto seja exitoso. Caso essa experiência ocorra de
maneira adequada, poderá ser ampliada e tornar-se permanente. Será
muito bom para a Assembléia que os jovens estejam aqui discutindo
questões relacionadas às drogas, às políticas de segurança e
afirmativas, assim como as do primeiro emprego. Muito obrigado, Srs.
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Deputados. Obrigado Presidente Rêmolo Aloise.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, pessoas que nos assistem pelas galerias e pela
TV Assembléia, funcionários da Casa, a Lei Municipal n° 5.953, de
31/7/91, autorizou o Poder Executivo de Belo Horizonte a constituir e
organizar uma sociedade de economia mista, sob a denominação de
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A. -
BHTRANS.

O art. 20 da referida lei diz: "A BHTRANS terá por finalidade planejar,
organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação
de serviços públicos relativos a transporte coletivo e individual de
passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário, observando o
planejamento urbano". A citada lei determinou a criação de uma
sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito
privado, que será regida pela própria legislação e pelo seu estatuto,
que foi aprovado pelo Decreto n° 6.985, do Prefeito Municipal de Belo
Horizonte à época.

Entretanto, podemos notar que foi incluída no art. 3 0, incisos VI e VII
do estatuto, a condição de fiscalizar e policiar os sistemas de
transporte, tráfego e trânsito municipais, com aplicações de sanções
aos atos ilícitos de trânsito, procedendo à sua arrecadação.

Essas diretrizes estatutárias não estavam previstas na Lei n° 5.953,
que autorizou a constituição da BHTRANS, pois o poder de fiscalizar e
multar é do município, por meio de seus fiscais municipais específicos
ou da Policia Militar, via convênio com a Prefeitura, como determina o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Segundo o CTB, a fiscalização é definida como: "Ato de controlar o
cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por
meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de
circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito e de
acordo com as definidas neste Código".

E oportuno ressaltar que o Poder Judiciário, de forma geral, tem
entendido que todo poder de polícia, seja ele de polícia administrativa
geral ou especial, é indelegável a particular, ainda que considerada
empresa paraestatal.
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Nos termos do CTB; a atividade de fiscalização compete às

polícias militares, conforme convênio firmado com o agente do órgão
ou entidade executiva do trânsito. E o chamado policiamento
ostensivo de trânsito, fixando normas objetivas, ou seja, prevenir e
reprimir atos relacionados com a segurança pública do trânsito;
garantir obediência às normas relativas à segurança do trânsito;
assegurar a livre circulação e evitar acidentes.
• O Desembargador Otávio César Valeixo, participante do 1
Congresso Internacional de Segurança de Trânsito, assim se
pronunciou: "Ir à força da lei não está tanto na sua severidade, mas na
certeza da punição". Sendo assim, a multa de trânsito tem de ser
aplicada por quem de direito, pois é peça indispensável no
conseqüente procedimento a ser manejado em sede judicial, caso
necessário.

Para o Prof. Gilberto Monteiro, que participou da elaboração do
CTB, "nenhum esforço no sentido de reduzir acidentes de trânsito terá
sucesso sem uma atuação eficaz e eficiente do policiamento".

Podemos destacar que não são somente a aplicação de multas e a
instalação de pardais com o intuito de arrecadar recursos que irão
solucionar o problema da segurança no trânsito. A BHTRANS deve,
por obrigação, educar, elaborar planos de trabalho e contratar a
prestação de serviços públicos relativos a transporte coletivo, e não
procurar meios de arrecadação próprios, visto que, por ser uma
sociedade anônima, não poderia, em hipótese alguma, ter a
delegação de aplicar sanções e multas.

Diante dos fatos, quero relatar o meu apoio ao Ministério Público de
Minas Gerais, especialmente à Promotoria de Justiça em Defesa do
Patrimônio Público, que já propôs ação civil pública contra a
BHTRANS, visando suspender as atribuições de policiamento e
autuação de infrações de trânsito na Capital.

Segundo matéria veiculada no jornal "Estado de Minas", de
9/6/2004, enquanto a ação civil pública que questiona esse poder
ilícito de polícia da BHTRANS não chega ao fim, o Promotor Leonardo
Barbabella explica que medidas o condutor pode tomar para se
defender das multas de trânsito aplicadas pela empresa. Segundo ele,
a orientação do Ministério Público é de que, sempre que forem
autuados, os motoristas ingressem no Juizado Especial Cível, pedindo
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a anulação da multa e indenização, em virtude de terem sido
autuados por órgão incompetente para tal, conforme a Constituição da
República. "Se a pessoa já pagou a multa, pode pedir dano moral; se
não pagou, são só danos materiais", acrescenta. Com  base na ação
"que no valor de até 20 salários mínimos dispensa advogado" é
possível requerer, ao DETRAN-MG, o licenciamento do veículo.

Finalizando, quero também informar que a Fundação João Pinheiro
está realizando uma pesquisa sobre a frota de veículos da Grande
BH. Parte da pesquisa concluiu que a frota de veículos de Belo
Horizonte e da região metropolitana está aumentando,
percentualmente, mais do que a população, e que mais pessoas estão
andando a pé. O transporte público foi avaliado no período de 2001 a
2002. A frota de veículos está crescendo cerca de 4% ao ano,
enquanto o aumento da população foi de 2,4% em 2002.

Ora, senhoras e senhores, será que a BHTRANS vai ficar esperando
esse crescimento chegar ao seu ponto máximo e, mesmo assim,
continuar aplicando multas ilegalmente?

Isso é muito sério, porque no estatuto da empresa consta a ação de
fiscalização e de punição, mas, na lei que a Prefeitura criou para
regulamentar a ação da BHTRANS, não consta autorização legal para
ela impor multas ou taxar alguém, nem tampouco recolher veículos.
Sua função deveria ser educativa, o que não vem ocorrendo, e jamais
poderia ser de policiamento. Como empresa paraestatal, S.A.,
portanto uma empresa de direito privado, não tem competência, pelo
Código de Trânsito Brasileiro, para aplicar multas e taxas em nehuma
cidade e em nenhum Estado do nosso País.

Todos aqueles que se sentirem lesados podem procurar o Ministério
Público, a justiça, o meu gabinete ou o de quem quiser orientá-los. O
meu gabinete está pronto para receber as reclamações e dar as
orientações de como agir. Isso é extremamente importante. Como
Deputados, a nossa função é fiscalizar tudo que provoque danos à
população. E, após minucioso estudo, verificamos que a BHTRAS se
encontra numa situação irregular. A fiscalização de polícia realizada
pela BHTRANS é irregular. A possibilidade dessa fiscalização não
consta na lei. Colocaram-na no estatuto, mas ela não foi legitimada
pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, que representa os
interesses da população belo-horizontina.

MIN
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Estou aqui, nesta tribuna, defendendo o cidadão mineiro,

principalmente o da RMBH, porque, há muito tempo, a BHTRANS
realiza essas investidas ilegais. Essa empresa foi criada com o
objetivo de educar e de corrigir as situações irregulares no trânsito,
mas, infelizmente, é o que menos faz. E arbitrária e mal-educada,
além de agir ilegalmente. Novamente, o poder público age ilegalmente
com os cidadãos do nosso Estado. Portanto, apresentamos essa
denúncia e acompanharemos a ação cível do Ministério Público contra
a BHTRANS.

Registro que estamos na Semana Nacional de Prevenção às
Drogas. Hoje participei, na Associação Médica, de uma reunião de
debates das ações da iniciativa pública e privada para o combate,
principalmente preventivo, às drogas. Várias entidades participaram.
Ações desse tipo são louváveis, não só nesta semana, mas em todos
os dias, com todos os órgãos públicos e privados comungando pelos
ideais de prevenção a esse mal que aterroriza, que causa tanta
violência e tanto mal à saúde, à educação, à segurança e à vida dos
brasileiros e de todo o mundo.

Espero que dessa reunião saiam soluções e caminhos para minorar
esse câncer que atinge a nossa sociedade. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, e para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 24, às 9 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 HOMENAGEM REALIZADA NA 46 a REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1& LEGISLATURA,

EM 22/6/2004
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
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Presidente - Palavras do Deputado Doutor Ronaldo - Palavras do
Deputado Rogério Correia.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa o Exmo. Sr. Deputado Federal Clêuber
Carneiro.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a realização de

homenagem póstuma ao ex-Governador Leonel Brizola.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

E com profundo pesar que a Presidência desta Casa registra o
falecimento do ex-Governador e ex-candidato à Presidência da
República Leonel de Moura Brizola. Seu súbito desaparecimento
ontem, no Rio de Janeiro, é uma triste perda para o País, pois nos
estamos despedindo de um líder nacional que criou capítulos
importantes de nossa memória e de nossa história.

Sua entrada na política se deu na esteira do trabalhismo de Vargas,
com seu nacionalismo e olhar voltado para o desenvolvimento com
justiça social. Cunhado do ex-Presidente João Goulart, sempre teve
luz própria na defesa de suas idéias, feita com muita coragem, e
expondo-se, sem medo, nos momentos de maior adversidade. Líder
civil na oposição ao golpe militar, partiu para o exílio, sempre lutando
por outro destino para o Pais, militando pela redemocratização e
exigindo a volta do estado de direito.

Desenvolveu peculiar carreira política, tendo sido Governador de
dois Estados, sempre eleito pelo voto popular. Com o final da ditadura,
não conseguindo o registro do PTB, com o qual reergueria a bandeira
e a herança de Getúlio Vargas, fundou o PDT, um de nossos mais
atuantes partidos.

Por duas vezes, tentou a Presidência. Derrotado, não pôde colocar
em prática seu ideal do que chamou, numa parceria com o pensador e
aliado Darcy Ribeiro, de "socialismo moreno" - visão de um país e de
um povo exercendo sua voz no grande concerto mundial. Aí estão
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muitas de suas idéias postas em prática, como a educação
integral na escola pública implantada nos pioneiros "brizolões", que
vêm sendo rebatizados e utilizados por governantes de partidos
adversários. A educação, já não se discute, é o fundamento básico
para o País crescer com melhor distribuição de renda e chances mais
justas para os despossuídos.

A grande lição de Leonel Brizola, que lega ao nosso futuro e à nossa
reflexão, é um olhar orgulhoso sobre nós mesmos, como povo capaz
de, sem renegar a própria cultura, ter idéias originais para partilhar
com o mundo. Talvez nenhum homem público tenha tido a mesma
noção de uma auto-estima nacional tão positiva. Que este luto
nacional possa transformar-se no resgate desse sentimento tão
necessário nos últimos tempos! Essa é a maior homenagem que
podemos prestar a um brasileiro que, acima de tudo, amou o Brasil.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Ronaldo.

Palavras do Deputado Doutor Ronaldo
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, público que nos

acompanha pela TV Assembléia e que nos honra com sua presença
nesta Casa, a perda que lamentamos hoje não é só do PDT, mas do
povo brasileiro. Leonel de Moura Brizola sempre mostrou, ao longo de
sua vida pública, coragem, nacionalismo, coerência e ética.

Eleito Deputado Estadual aos 25 anos de idade, construiu uma
trajetória política de lutas e sucessos. Sofreu com o exílio e se
preparou para revigorar o trabalhismo em nosso País. Mas quero
deter-me, para homenagear esse grande brasileiro, numa
característica de sua personalidade: o seu carisma. Brizola era um
líder nato, um exímio orador, mas principalmente uma grande figura
humana. Estive em sua companhia, em recente reunião do PDT, e
pude constatar isso. Sua maneira pausada de falar era uma estratégia
para permitir ao interlocutor acompanhar o seu rápido raciocínio e o
seu pensamento brilhante, que refletia uma cultura sólida. Dominava
qualquer tema que lhe fosse proposto e tinha uma visão privilegiada
do futuro.

Ao assumir o Governo do Rio de Janeiro, em 1982, depois de
passar 15 anos no exílio, Brizola convidou o grande Darcy Ribeiro
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para com ele construir um projeto que, se perdurasse, seria a
marca de uma educação de qualidade.

Implantou os Centros Integrados de Educação Popular - CIEPs - em
todo o Estado, projeto que tinha o propósito de manter os alunos na
escola em tempo integral. Seria uma forma de oferecer ao aluno o
acompanhamento escolar, artes, ofícios e esportes. Seria também um
modo de manter as crianças num ambiente protegido, menos
expostas às influências negativas.

O sucesso dos CIEPs talvez tivesse inibido o avanço da violência no
Rio de Janeiro e talvez tivesse se constituído num modelo de
educação pública para o Brasil e para o mundo.

Perdemos um idealista. O trabalhismo perdeu mais um grande
baluarte. Depois de Getúlio e João Goulart, parte Leonel Brizola,
defensor do trabalhismo autêntico, comprometido com as reformas,
com os pobres, com a classe trabalhadora.

Seu pensamento vem expresso nos estatutos do nosso partido:
"lutar, sob a inspiração do nacionalismo e do trabalhismo, pela
soberania e pelo desenvolvimento do Brasil, pela dignificação do povo
brasileiro e pelos direitos e conquistas do trabalho e do conhecimento,
fontes originárias de todos os bens e riquezas, visando à construção
de uma sociedade derrocrática e socialista."

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, hoje, mais que nunca,
precisamos reafirmar o compromisso de Brizola com o povo brasileiro,
que são os compromissos do PDT com a sociedade.

A educação, que Brizola chamava de causa de salvação nacional, é
prioridade absoluta. E preciso alimentar, acolher e assistir a todasas
crianças do País desde o ventre materno; educá-las e escolarizá-las
em tempo integral, sem qualquer tipo de discriminação. E preciso
salário justo para todos os trabalhadores, que têm o direito de ser os
principais beneficiários dos frutos de seu trabalho. E preciso trabalho
digno e assistência à saúde para todos os brasileiros.

Perdemos um grande líder, mas o trabalhismo não perderá de vista
o seu exemplo. A força da sua luta, refletida no vigor das suas
palavras, há de inspirar novas lideranças e orientar os rumos do nosso
partido.

Parece uma ironia do destino que a sua morte tenha ocorrido às
vésperas de uma votação - afinal adiada - de tamanha importância
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para o trabalhador brasileiro. A votação do valor do salário mínimo
será realizada sob o impacto dessa perda, e espero que a consciência
dos membros da Câmara seja sensível à memória de quem defendia
um salário justo e respeito ao trabalhador.

Rendo, pois, esta homenagem emocionada ao grande Leonel
Brizola, exemplo para o trabalhismo e para a política nacional.

Que os seus ideais sejam conduzidos, com entusiasmo, por todos
nós que acreditamos na democracia trabalhista e tivemos o privilégio
de conviver com esse estadista. Concedo aparte ao Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Antes de cumprimentar V.
Exa. pelo pronunciamento que faz, não só em seu nome, mas também
em nome do nosso partido, o Partido Democrático Trabalhista - PDT -,
gostaria de cumprimentar o Deputado Federal Clêuber Carneiro, titular
eterno da cadeira 16 da Casa e cumprimentar a Mesa Diretora por
esta sessão solene em homenagem póstuma ao Presidente do nosso
partido, o ex-Governador Leonel Brizola.

Neste momento, a Assembléia de Minas e o povo mineiro
reverenciam esse grande homem e político, que, há mais de 50 anos,
está na vida pública. Talvez tenha sido o maior defensor do
trabalhismo do nosso País desde Getúlio Vargas. Ele fundou o PTB e,
voltando do exílio, deu sua contribuição e, com sua postura de
coerência, fundou o PDT. E um partido que, durante toda a sua
trajetória e de sua vida, sempre teve uma só postura, uma só fala, um
só discurso e uma só defesa, a defesa do trabalhismo, do trabalhador
brasileiro.

Há pouco, disse na televisão que, graças a Deus, o nosso País tem
pessoas desse quilate, dessa postura, que, com posições firmes,
objetivas e claras, ajudaram a escrever a história do nosso País.
Leonel Brizola, mais que ninguém, ajudou a escrever a história do
Brasil.

O Brasil perde hoje, além da nossa figura máxima do trabalhismo,
um dos homens mais coerentes e corajosos que o País tem. Brizola já
demostrou por diversas vezes, pela sua convicção, pelo seu acreditar,
pelo seu caminhar, pela sua postura e pela ideologia do seu partido
que defendeu por tantos anos, que era um homem coerente e
corajoso. Ele soube apoiar nos momentos certos, mas soube fazer
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avaliações profundas, como recentemente o fez direcionando o
nosso partido pela defesa sistemática e incondicional das leis
trabalhistas, do trabalhador brasileiro, dos sindicatos, da coerência, da
verdade e da coragem.

Doutor Ronaldo, fico feliz que o nosso partido o tenha escolhido para
fazer essa justa homenagem, em meu nome e no dos Deputados
Sargento Rodrigues, Marcelo Gonçalves e do Líder do nosso partido,
Deputado Sebastião Helvécio, que neste momento nos representa, à
Casa e a todos, no Rio Janeiro, fazendo, oficial e pessoalmente, a
homenagem póstuma ao Presidente do nosso partido. O PDT está de
luto; o Brasil está de luto.

Tenho certeza de que, mesmo passando Leonel Brizola, o nosso
partido continuará sempre trilhando esse mesmo caminho. Em poucos
meses, enfrentaremos as eleições muncipais e, com certeza absoluta,
o PDT terá o reconhecimento do povo brasileiro. Vamos eleger
Prefeitos, Vereadores e perpetuaremos essa semente, uma semente
que deve existir no nível das que existem nas grandes Capitais, mas
também no pequeno município, no pequeno núcleo, na pequena
cidade. Essa semente precisa ser plantada. Não pode nunca morrer a
defesa sistemática do trabalhismo, nem a do trabalhador brasileiro.

Observamos - e faço este depoimento emocionado - que o
trabalhador muitas vezes torna-se peça de manobra nas mãos de
pessoas que, quando alcançam o poder, mudam por completo
atitudes, posturas e comportamentos pregados antes das eleições. E
lá está o PDT, não aceitando essas mudanças de postura. Isso tudo
partiu de uma determinação maior da executiva do nosso partido, que
tinha na Presidência nosso caríssimo Leonel Brizola.

Minas Gerais, oficialmente, rende suas homenagens ao trabalhador
brasileiro, homenageando esse grande homem que soube conduzir,
com força e determinação, nosso partido e nossas convicções,
ideologias e comportamentos. Faço nossas as suas palavras. O PDT
perde seu líder maior, mas ficam seus ensinamentos e sua história de
vida, para que o PDT possa continuar trilhando seu caminho.

Parabenizo o pronunciamento de V. Exa., neste momento de luto do
nosso partido e do povo brasileiro, em que o Brasil perde um dos
homens mais corajosos e coerentes de sua história, que sempre teve
uma postura intransigente em defesa do trabalhador brasileiro e do
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nosso País. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre companheiro
Deputado Doutor Ronaldo, agradecemos a V. Exa. por ocupar a
tribuna desta Casa e render essas homenagens, em nome da
Bancada do PDT. As palavras de V. Exa. e do Deputado Carlos
Pimenta já disseram tudo o que seria necessário dizer nesta tarde.
Lamentamos profundamente a perda do nosso líder maior, o ex-
Governador Leonel Brizola, de quem guardaremos a forte lembrança
de um grande guerreiro que militou com muita coerência e garra ao
longo de sua vida pública. Essa figura muitas vezes polêmica de
político coerente e destemido, como disse o Deputado Carlos
Pimenta, ficará gravada na história do Brasil.

As palavras ditas pelo Deputado Carlos Pimenta e por V. Exa.
contemplam a minha fala, assim como a do Deputado Marcelo
Gonçalves e a do companheiro Alencar da Silveira Jr., que neste
momento está disputando à Prefeitura de Itabirito; e a de outros
companheiros do partido, do nosso Presidente, de Manoel Costa, ou
seja, de todos os militantes do PDT de Minas Gerais e do Brasil.
Neste momento, nosso companheiro Deputado Sebastião Helvécio,
Líder da bancada nesta Casa, está rendendo as homenagens
necessárias ao nosso líder maior, no Rio de Janeiro.

Cumprimento V. Exa., dizendo que lamentamos profundamente a
perda desse grande guerreiro, que foi o ex-Govemador Leonel Brizola.
As páginas políticas da história do Brasil ficam registradas com o
nome de Leonel Brizola. Temos certeza absoluta de que o PDT
saberá superar este momento e terá, na memória do nome do ex-
Governador, uma lembrança forte para continuarmos erguendo a
bandeira do trabalhismo. Parabéns a V. Exa., parabéns ao Deputado
Carlos Pimenta e ao companheiro Sebastião Helvécio, que, neste
momento, nos representam no Rio de Janeiro. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Doutor
Ronaldo, como membro do PSDB, quero também expressar as
nossas condolências e os nossos sentimentos, não apenas à família
do Leonel Brizola, mas a toda a Nação brasileira. Sem dúvida, perde-
se um grande líder, em especial, um nacionalista.

Existe uma afirmação de Bertold Brecht, por demais citada e até
mesmo um pouco vulgarizada, que não se aplica a muitas pessoas.
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No entanto, temos o sentimento de que Leonel Brizola é um dos
homens a quem Brecht se referiu quando disse: "Há alguns que lUtam
um dia e são importantes; outros lutam por muitos anos e são muito
importantes; e há aqueles que lutam por toda uma vida, esses são
imprescindíveis.". Sem dúvida, Brizola está entre os últimos. Morreu
lutando. Há poucos dias, ainda o víamos manifestando-se com
coragem, firmeza e muito nacionalismo sobre a situação do Brasil, seu
povo, nossas mazelas sociais.

Em que pese o seu espírito polêmico, como já foi lembrado, todos o
reconhecem como exemplo de homem público, que lutou por este
País com dignidade, seriedade e convicções muito firmes. Nós, do
PSDB, entendemos que foi, acima de tudo, um exemplo de social-
democrata, um homem que sempre buscou nos princípios
democráticos uma qualidade de vida melhor para o nosso povo, haja
vista sua luta incansável, de forma dura e decisiva, contra os atos da
ditadura e de exceção neste País. Foi perseguido, exilou-se e, depois,
voltou ao Brasil para, mais uma vez, lutar pela democracia e pelos
brasileiros. Portanto, para nós ficam o exemplo e a referência histórica
de um homem público, do qual o Brasil não poderá se esquecer.

V. Exa. está de parabéns, assim como os demais membros do PDT,
pela justa homenagem ora prestada, à qual nos somamos e, creio,
todo o povo brasileiro, aqueles que, de fato, lutam uma vida inteira por
seus ideais. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Doutor Ronaldo. Associo-me também às palavras de V. Exa. neste
momento de profundo pesar e constrangimento pela morte do grande
estadista e ex-Governador Leonel Brizola. O seu símbolo maior, a sua
vida dedicada à democracia, tinha um legado ainda maior: a liberdade.
Ao longo da sua trajetória política, como cidadão probo e exemplar
chefe de família, Leonel Brizola tornou-se um dos maiores estadistas
deste País. Pela liberdade, e - por que não dizer - a favor do
trabalhismo nacional, tornou-se um dos maiores defensores dos
trabalhadores. Sem dúvida alguma, deixou registrado na história
brasileira a sua convicção pela fé nos destinos da Pátria e da
liberdade.

Deputado Doutor Ronaldo, por meio de sua oração, V. Exa. cita
talvez uma coincidência: o desaparecimento de Leonel Brizola deu-se
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justamente no dia da votação do salário mínimo, questão
amplamente debatida por ele durante longas décadas, desde a CU,
do tempo de Getúlio Vargas. Quis Deus e o destino que esse grande
líder e defensor dos trabalhadores partisse no dia da discussão maior,
data em que o povo brasileiro aguarda ansioso por uma decisão.

Rendo a V. Exa., pelo seu sentimento e sua pureza, tão bem
representados nesta Casa, e particularmente pela sua fiel tradição ao
seu partido, as sinceras condolências deste parlamento e da Bancada
do PSDB neste momento de pesar. O Brasil perdeu um dos mais
importantes estadistas, que lutou pelo social, pela democracia e pela
liberdade, que sempre permeou o seu dia-a-dia. Nossas respeitosas
saudações!

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Doutor Ronaldo,
em meu nome, no do PFL e no PDT, registro nosso profundo
sentimento de pesar. Não repetirei tudo o que foi dito sobre o nosso
saudoso Leonel Brizola, mas é importante rememorar sua luta e
dedicação em defesa do trabalhador, pautada por duas palavras que o
caracterizaram e ficarão gravadas em nossa mente: "Povo brasileiro".
Seu sentimento não se pautava no Estado do Rio Grande do Sul, seu
Estado natal, ou no Rio de Janeiro, mas sim no nacionalismo, em todo
o povo brasileiro.

Registro nosso pesar pelo falecimento desse grande estadista, que
combateu a ditadura, que lutou pela democracia e que, apesar de ter
sido exilado e penalizado por seus ideais, lutou até o fim, com
coerência, disciplina e, principalmente, com nacionalismo. Em meu
nome e no do PFL, presto nossos sentimentos ao PDT, aos
companheiros desta Casa e a todos os brasileiros enlutados.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, parabenizo o

Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa, e a Mesa por
interromperem a reunião para prestar justa homenagem a Leonel
Brizola.

Ocupo a tribuna para, em nome do Bloco PT-PCd013, do PT e do
PCdoB, registar nossa tristeza pelo falecimento de Leonel Brizola.
Falo com muita tranqüilidade sobre aquele que, nos últimos
momentos, mostrava contradições com políticas adotadas pelo
Governo Lula. Independentemente de seus posicionamentos
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contemporâneos, Brizola já havia se tornado um emblema vivo de
nossa história republicana.

Depois de Luís Carlos Prestes, Brizola foi, sem sombra de dúvida, a
figura pública de maior expressão patriótica e nacionalista da breve
civilização brasileira. Isso nos dispensa de rememorar sua biografia.

As homenagens prestadas por vários Deputados e pelo Presidente
Mauri Torres cumpriram o papel de relembrar a vida desse grande
militante.

Aqui, aproveitaremos para indicar alguns significados de sua vida e
o que representa sua perda para a história política de nosso País.

Sua condição de filho de agricultores do Rio Grande do Sul e de pai
morto em combate na Revolução Federalista de 1923 fez com que
herdasse o vigor para as disputas políticas e para os temas referentes
à consolidação da República e à afirmação da nacionalidade. Esse é o
primeiro significado de sua marcante trajetória de vida: o Brasil
republicano e a democratização do acesso à terra eram e
permanecem como um desafio estrutural ao nosso ideal de nação.

Sua vinculação entusiasmada com o trabalhismo de Getúlio Vargas
custou-lhe a perseguição e o desprezo das oligarquias e da jovem
burguesia industrial brasileira. Ele já intuía que a renovação das elites
dominantes, a partir do pacto surgido desde a década de 30, era
insuficiente para a construção de um Brasil soberano.

Eis o segundo significado de sua existência: Brizola percebia que,
sem a participação direta das classes trabalhadoras na edificação de
nosso País, muito pouco seria alcançado. As vésperas do golpe de
1964, adotou ele o caminho da resistência e pagou, conscientemente,
o preço da opção feita: o exílio, a detratação e a desqualificação pelos
golpistas. Mais um significado: a cooptação imperialista ultrapassava
as elites econômicas e atingia o topo das Forças Armadas. Outra
trincheira de luta estava aberta.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a perda de Brizola representa
um desfalque para as idéias de pátria, nação e república, caras ao
Brasil soberano que queremos construir.

Até mesmo suas críticas, muitas vezes ácidas, diretas e
contundentes, ao atual Governo do País, como de praxe, por ser seu
estilo, devem ser entendidas como busca para o Brasil constituir uma
nação, como um legítimo alerta sobre as possibilidades e os limites de
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amplas coalizões e acordos pluriideológicos.

Talvez por nunca se dizer marxista Brizola não tenha levado às
conseqüências mais profundas sua intuição em relação ao papel
histórico que cabe ao mundo do trabalho, no ato de fundar uma nova
sociabilidade humana. Mas, certamente, suas intuições são um dado
marcante para gerações inteiras e para aqueles que militam por um
Brasil democrático, soberano e republicano.

O ideal socialista, que ultrapassa esse limite, reivindica também
essa dimensão patriótica do processo civilizatório brasileiro. Fica aqui
nossa homenagem ao Deputado Leonel Brizola.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, quero concordar integralmente com suas palavras, como
Líder da Bancada do PT, mas também quero manifestar
pessoalmente meu pesar pela passagem desse valoroso democrata,
batalhador e patriota. Leonel Brizola, ao longo de sua história,
escreveu um livro que nos traz grandes e importantes lições. Durante
todo o seu tempo - 82 anos de vida -, nunca andou devagar, sempre
teve pressa, considerando os desmazelos e a exclusão social -
ameaça que sempre pairou sobre o Brasil do ponto de vista de sua
soberania e da construção de uma verdadeira nação, fraterna,
soberana e próspera.

Leonel Brizola deixa-nos lição de coragem nos momentos mais
difíceis da vida nacional e de coerência em relação ao que pensava e
fazia.

Neste momento de dor pela passagem desse grande arquiteto da
democracia brasileira, que sempre batalhou pelos valores da
democracia e pelo respeito às leis e à Constituição, quero dizer que
mesmo as suas considerações mais duras e as que achamos
contrárias ao que fazemos hoje precisam ser analisadas com muito
zelo, carinho e acolhimento.

Pela passagem desse grande estadista nacional, além do pesar,
ofereço a nossa oração, para que a sua energia, a luz que derramou
sobre este País durante a sua história, continue a iluminar o povo
brasileiro, a fim de chegarmos, um dia, ao objetivo que perseguiu,
constituindo uma nação próspera, soberana e capaz de proporcionar
espaço e condição para que todos os brasileiros e brasileiras possam
realizar integralmente as suas necessidades. Que Leonel Brizola seja
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acolhido com todo o fervor e calor dos grandes valores cristãos
que professamos em nossa caminhada.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento o nobre
companheiro Líder do nosso bloco, Deputado Rogério Correia, pelo
seu pronunciamento, e o Deputado Doutor Ronaldo, que,
representando o PDT, partido do grande líder Leonel Brizola, proferiu
o seu voto de pesar.

Registro a importância desse grande líder e crítico que tanto
contribuiu para a democracia neste País. Registrarei também algumas
frases históricas ditas por ele. Em 1987, ele disse: "Pior que a Velha
foi a Nova República, pois eles são mais cínicos, mais sofisticados e
mais espertos". Em 1989, em apoio a Lula, disse: "Não seria
fascinante fazer agora a elite engolir o Lula, esse sapo barbudo?". Em
1989, disse: "O partido é uma frente que canta a Internacional
Comunista em Porto Alegre e vai à missa em São Paulo", referindo-se
ao seu partido.

Peço a Deus que o povo brasileiro, neste dia, encontre-se de luto. O
nosso Presidente Lula, de maneira sábia, captando a alma deste
povo, decretou três dias oficiais de luto neste País. Peço a Deus que o
povo brasileiro possa aprender com o grande líder Leonel Brizola, a
partir de tudo que fez de positivo, contribuindo com a nossa Nação.
Que possamos, olhando para esses exemplos, perceber o grande
compromisso que temos com - sobretudo nós, parlamentares - este
País e, especificamente, com Minas Gerais, pois Leonel Brizola foi
líder não apenas no Rio de Janeiro, como também em todo o País.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nobre colega Rogério Correia, queremos fazer coro com
todos os oradores que nos antecederam manifestando o seu pesar
pela morte do grande líder político Leonel Brizola.

Não me lembro qual pensador disse as seguintes palavras: "Na
política, não podemos estar tão distantes dos nossos adversários que
um dia não possamos estar juntos nem tão próximos dos nossos
aliados que um dia não possamos nos separar". Esse pensamento
encaixa-se perfeitamente à pessoa de Leonel Brizola. Quantas vezes
acusou, brigou e criticou os seus opositores e, depois, aliou-se a eles,
pois entendia que isso era necessário pela luta a favor da democracia.
Muitas vezes, somos obrigados a nos curvar diante do pensamento de

rÁ



1623
outras pessoas. Leonel Brizola, por tantas vezes, criticou o nosso
líder maior, Lula, sapo barbudo, Líder de um partido valoroso,
adversário, mas também, em grandes momentos, mostrou a sua
parceria e o seu empenho para que chegasse à Presidência da
República.

Nos últimos tempos da história, ele novamente confrontava e
criticava, mas vemos isso como sinal da democracia que deve existir
quando as pessoas são verdadeiramente livres. Se há críticas a fazer
quanto à fala de Leonel Brizola, podemos dizer que foi um líder que
não se vendeu e não se curvou aos mais poderosos, haja vista que
teve de se exilar durante a ditadura. Como Governador do Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro, mesmo lidando com altas verbas públicas,
jamais se ouviu falar em desvio de dinheiro. Para nós, isso é sinal de
que era um homem comprometido com as mudanças, mas também
com os recursos públicos.

Hoje, manifestei-me numa rádio de Teófilo Otôni, cumprimentando o
Presidente e os Vereadores do PDT de nossa cidade. Aproveito a
oportunidade para cumprimentar também os nossos amigos desse
partido, que, mais que nós, sem dúvida alguma, sentem a falta do seu
líder maior. Que possamos neste momento buscar a união com
nossos adversários. E exatamente nessa união, somando diferenças,
que conseguiremos construir um Brasil melhor e mais justo. Que Deus
receba Leonel Brizola no seu seio e dê a ele a recompensa por tanta
luta, pelo patriotismo e pelo interesse que demonstrou pelo nosso
País e pelos nossos próximos. Muito obrigada.

A Deputada Jâ Moraes (em aparte) - Caro Deputado Rogério
Correia, cumprimento V. Exa. por seu pronunciamento, pela clareza
histórica, pela sensibilidade e, sobretudo, pela solidariedade que deve
existir entre aqueles que buscam transformar este Pais. O meu
partido, o PCdoB, não poderia deixar de incorporar-se a esse
sentimento nacional de perda. Não se trata apenas da perda de uma
figura política, mas de uma visão de construção de projeto do País,
que é a grande lição que Leonel Brizola deixa para todos nós, homens
e mulheres que buscamos alternativa. Na construção de uma vida
coerente, ele buscou tudo o que é mais significativo, ou seja, a luta
pela democracia, para implantar um Estado e um sistema político que
permita que a adversidade se aflore. Diante dessa adversidade e do
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confronto de idéias, pode ser construído o segundo compromisso
da sua vida, que foi com uma Pátria independente.

Sem dúvida alguma, é da nossa memória, é da memória da história
brasileira a cadeia da legalidade, a resistência que ele incorporou no
golpe militar. Evidentemente, apesar da ingenuidade de muitos que
viveram naquele tempo e não imaginavam os adversários maiores que
estavam de fora das fronteiras do Brasil, ele imaginava as
possibilidades de resistência que, naquele momento, não era
consciente e não era perceptível no Brasil, que não tinha somado
forças para entender que o que estava ameaçado era o caminho de
desenvolvimento independente do povo brasileiro e do
desenvolvimento autônomo e soberano da Pátria.

Naquele golpe, estava ameaçado e foi interrompido o caminho de
todas as reformas que ainda estão inconclusas, porque a
modernização conservadora que este País viveu ainda está deixando
milhões e milhões à míngua no campo, sob a bandeira da reforma
agrária pela qual ele tanto lutou, sob a bandeira da independência,
sob o combate à exploração absoluta das riquezas nacionais.

Todos ficávamos, muitas vezes, sorrindo pela linguagem repetitiva
que, em recentes campanhas, Leonel Brizola usava. Falava
insistentemente das perdas internacionais. Parecia que aquele
discurso que Brizola apresentava nas campanhas era um discurso
superado, ultrapassado, que já não tinha a ver com as necessidades
de modernização, integração e incorporação da Nação brasileira
nesse mundo globalizado que vivemos. Mas hoje, vivendo situação de
reféns do capital internacional, da dívida externa, de uma economia
que está perdendo, sucessivamente, as riquezas que produz de uma
forma que precisa ser detida, em algum momento, de forma radical e
sob soma de todas as forças políticas, temos consciência absoluta do
verdadeiro significado das perdas internacionais a que Leonel Brizola
se referia. Por isso, o PCdoB presta uma homenagem a Leonel
Brizola, por ter sido companheiro e por ter partilhado com o PTB,
numa resistência difícil contra a ditadura militar histórica, O PTB,
partido de origem de Leonel Brizola, também participou e incorporou
essa resistência histórica de defesa da bandeira do trabalho, que
também V. Exa. ressaltou. Não com a precisão de classe, porque sua
opção filosófica não permitia, mas com o sentimento que levantava de
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que era preciso que, no mundo moderno, no mundo do capital,
fosse reconhecido também o trabalho, com o corte e a percepção -
que não era a nossa, de marxistas - que a modernidade do
desenvolvimento capitalista exigia. Evidentemente, o que nos
separava era essa necessidade de superação dessa sociedade,
buscando uma alternativa onde o trabalho fosse verdadeiramente
reconhecido.

O PCdoB considera que a grande lição que fica para a história do
Brasil é que Leonel Brizola morre embandeirado da defesa dos
direitos e interesses de uma Pátria soberana e independente.
Evidentemente que a diversidade de opiniões, que as opiniões mais
recentes nos tenham levado a diferenças, mas as diferenças não
eram tão fundamentais. O que nos unia era exatamente a busca que
levou na sua luta, nos limites da sua compreensão da história
brasileira e do momento presente, de que continuássemos levantando
a grande bandeira de combate às perdas internacionais
simbolicamente citadas por ele, e, sobretudo, que continuemos
levantando, homens e mulheres deste País, de hoje e do futuro, a
bandeira de um País soberano, democrático e independente, que nós,
comunistas, temos a certeza de que alcançaremos. Por isso nos
irmanamos não só ao pronunciamento de V. Exa., ao pronunciamento
desta Casa, mas também e, sobretudo, ao sentimento do povo
brasileiro, que perde um democrata e um patriota. Essa é uma perda
que não podemos deixar de registrar.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Jô Moraes, seu
pronunciamento demonstra a perda enorme que tivemos e uma
homenagem do PCdoB a esse guerreiro que foi Leonel Brizola.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
primeiramente parabenizo-o pelo pronunciamento e pelo resgate de
muitos acontecimentos históricos da vida desse grande brasileiro. Em
nome do PSB, solidarizo-me com todos os pedetistas, que hoje se
encontram enlutados pela passagem desse líder maior, desse grande
brasileiro, Leonel Brizola.

Sendo um dos últimos a aparteá-lo, sei que muito já foi dito aqui,
com muita justiça, a respeito de Leonel Brizola, esse grande brasileiro.

Creio que uma de suas marcas indiscutíveis é o nacionalismo. Um
homem que defendia os brasileiros, o Brasil, na sua independência
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real; a autonomia do País, na definição dos seus destinos, e a
libertação do jugo do capital internacional.

Leonel, Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador de dois
Estados importantes deste País: o Rio de Janeiro e o Rio Grande do
Sul.

Todos nos lembramos dos episódios de quando ele era então
Governador do Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma, sua postura
foi decisiva, ainda que temporariamente, para que se encontrasse
uma saída para que o Vice-Presidente João Goulart assumisse a
Presidência. Acertaram o parlamentarismo. João Goulart assumiu e,
logo depois, com o plebiscito, tornou-se Presidente da República.
Posteriormente, todos sabemos, veio o golpe, a cassação e tudo o
mais.

Mas fica para nós, além dessa figura de grande nacionalista, a
coerência das idéias do Leonel Brizola. Ele, às vezes, mudava de
posição para não mudar de idéia, para continuar defendendo os
mesmos posicionamentos.

Lembro-me, e todos devem se lembrar aqui, de uma de suas frases
- num dos debates da campanha presidencial, em que, infelizmente,
Collor de Meio tornou-se Presidente, no qual, talvez até esquecendo-
se de que fosse político, disse: "Não votem em mim, mas não votem
nesse senhor, porque ele vai infelicitar esta Nação". Essa frase
marcou o debate. No dia seguinte, não se falava de outra coisa. Quer
dizer, naquele momento esqueceu-se de si mesmo em defesa do que
era melhor para o País. E estava certo naquele seu discurso, assim
como acertou em muitos dos seus posicionamentos ideológicos.

Na prática, circunstancialmente, concordamos ou discordamos
ideologicamente, mas não podemos deixar de prestar a nossa
homenagem a essa grande figura, a essa grande liderança, a esse
grande brasileiro.

Quem sabe nesse momento em que o Brasil deverá exaltá-lo, pela
mídia, não sei se tanto quanto merece, pois ele contrariava muito
desses interesses que estão aí impedindo que todos os seus ideais
sejam proclamados, ele possa contagiar, com esses ideais
nacionalistas, muitos dos que estão por aí fazendo política, para que
pensemos um pouco mais em nosso País, nos brasileiros, muito mais
do que em defender os outros interesses que não dizem respeito à
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Nação.

Então, parabéns, Deputado Rogério Correia.
Mais uma vez abraçamos todos os pedetistas, pelo momento de luto

que vivem, pelo passamento desse grande líder, Leonel Brizola. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Miguel
Martini. Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, fica, portanto,
renovada a nossa homenagem ao guerreiro Leonel Brizola.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 2212003, EM 28/4/2004

As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Mauro Lobo e Luiz Humberto Carneiro (substituindo
este ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Durval Angelo, 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 do relator para o 1 0 turno e, na qualidade de relator, informa
que não está em condições de emitir seu parecer. Passa-se à 31 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do relator em que solicita seja a Proposta de Emenda à
Constituição n° 22/2003 convertida em diligência ao Tribunal de
Justiça do Estado de 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, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo - Leonardo Moreira.

ATA DA 11  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2S SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 16/6/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e
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Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar proposições da Comissão. 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 Sidinho do Ferrotaco em que solicita
realizar reunião conjunta com a Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia para debater, em audiência pública, o conflito
existente entre a CEMIG e os proprietários dos terrenos em tomo do
reservatório da Usina de Camargos. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino

Augusto.	 -
ATA DA 148 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 16/6/2004
As 10h12min, 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 Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 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.
José Henrique Paim Fernandes, Presidente do FNDE, e Francisco
Chagas Lopes da Cunha, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo
substituto do Ministério da Agricultura, publicados no "Diário do
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Legislativo" do dia 10/6/2004. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.407 e 1.529/2004, no 1° turno
(Deputado Jayro Lessa) e 1.457/2004, no 1° tuno (Deputado José
Henrique). 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 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 165/2003 na forma do vencido no 1° turno, com a
Emenda n°1 apresentada (relator: Deputado Ermano Batista); e pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.430/2004 na forma

do Substitutivo n0 1, da Comissão de Desfesa do Consumidor e do
Contribuinte (relator: Deputado Doutor Viana); e 1.510/2004 na forma
do Substitutivo n°1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado José Henrique). O Projeto de Lei n° 117/2003 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Chico Simões,
aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do seu parecer, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°1.005/2003 no 1° turno, na
forma do Substitutivo n°1 apresentado, o Presidente defere o pedido
de vista do Deputado Chico Simões. Na fase de discussão do parecer
do relator, Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.48412004 no 1° turno, na forma do Substitutivo
n°1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Jayro Lessa. O Presidente solicita a
distribuição de avulsos do seu parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.335/2003 no 1° turno, que conclui pela aprovação na forma do
Substitutivo n°1 apresentado e pela rejeição das Emendas de n

o
s 1 a

9 e da Subemenda n°1 à Emenda n°4. Esclarecemos que com a
aprovação do Substitutivo n 01 ficam prejudicadas as Emendas n os 1,
5, 6, 8 e 9. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Sebastião Helvécio é designado relator para emitir parecer sobre o
requerimento do Deputado Chico Simões, em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais
para que a Secretaria da Fazenda traga informações acerca das
agências bancárias do antigo BEMGE que correm o risco de serem
fechadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária do dia 22/6/2004 e para a próxima
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - JayroLessa.
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 161612004

Às 1 Ohl 5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio e
Roberto Carvalho, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento de resposta à
correspondência encaminhada à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, a qual é lida pelo Deputado Antônio Júlio. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou as relatoras citadas a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.598

(Deputada Vanessa Lucas) e 1.609/2004 (Deputada Lúcia Pacífico),
ambos no ? turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.37812004 (relator
Deputado Antônio Júlio) e pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.573/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). 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 requer imentos dos Deputados Carlos Pimenta,
Doutor Viana, Lúcia Pacífiço e Roberto Carvalho, solicitando seja
enviada às Frentes Parlamentares de Saúde da Assembléia
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Legislativa e da Câmara Federal manifestação de apoio desta
Casa à implantação da CBHPM e solicitando, ainda, seja tal
manifestação encaminhada ao CRM-MG, ao CFM, ao Sindicato dos
Médicos, à Associação Médica de Minas Gerais e ao Conselho
Estadual de Saúde; do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir o último
reajuste aplicado ao plano de saúde da PREVIMINAS, principalmente
no que se refere aos funcionários e servidores públicos da extinta
MinasCaixa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio - Weliton

Prado.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 16/6/2004
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adaiclever Lopes, Ana Maria Resende, Leonídio Bouças, Sidinho do
Ferrotaco, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado
Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PSDB ) e Marília
Campos (substituindo o Deputado Weliton Prado, por indicação da
Liderança do PT ), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, o Deputado Doutor Viana e a Deputada Maria
Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o Projeto de Lei n° 1.053/2003, que cria o cadastro do
patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais, e apreciar a 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, é aprovado na forma do Substitutivo n° 2, apresentado, e
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rejeitado o Substitutivo n° 1, da Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio, no P turno, o Projeto de Lei n° 1.128/2003 (relator:
Deputado Adaiclever Lopes). Passa-se à 20 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°5 2.986/2004, 2.998/2004 e
2.999/2004. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Ivair Nogueira e
das Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara solicitando audiência
pública para se debater a violência nas escolas, principalmente na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Deputado Adalclever
Lopes em que solicita seja marcada reunião de trabalho dos membros
da Comissão com a direção e os técnicos do IEPHA, com a finalidade
de se discutir a aplicação do Projeto de Lei n° 1.053/2003 e de se
obterem sugestões para o aprimoramento dele. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre o assunto objeto da
reunião. Registra-se a presença do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito,
Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -
IEPHA -; das Sras. Selma Meio de Miranda, Diretora de Proteção e
Memória do IEPHA, e Lucinha, proprietária do Restaurante Dona
Lucinha, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton

Prado.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SILVICULTURA, EM 17/6/2004
As 9h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, bLeonardo Quintão, Célio Moreira, Doutor Viana e Padre
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João, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, 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
tema: "Sólidos e Painéis" e comunica o recebimento de
correspondência do Sr. Geraldo Fausto da Silva, Diretor-Geral
substituto do IEF, publicada no Diário do Legislativo em 10/6/2004. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados.
Registra-se a presença dos Srs. Marcos Vinicius da Silva Lima,
Presidente do SINDIMOV; Oilder Marchezini, Gerente-Geral da
PRESERVAR; Carlos Gilberto Marques, Gerente da Aracruz Celulose
SA; Pedro Mário Ribeiro, Diretor de Formação Sindical da FETAEMG;
Marcos Vinicius Malta de Oliveira Lima, Gerente do Departamento de
Indústrias Têxteis do Vestuário, Couro, Calçados, Madeira, Móveis e
Gráfica, representando o INDI; Valdir Pereira Nunves, Analista de
Crédito do BDMG; José Batuira de Assis, Secretário Executivo da
AMS; José do Carmo Neves, representando o IEF; Carlos Mercês de
Oliveira, Engenheiro Florestal, representando o Ministério Público -
CAO-MA; Tereza Cristina dos Santos, do Ministério Público; Rodrigo
Pinto Mata Machado, do Setor de Ecologia do Departamento de
Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da LJFMG; José
Augusto Furlani, engenheiro florestal, representando a SMEF; e Ivo
Pêra Eboli, engenheiro florestal, representando a EMATER-MG. O
Presidente, Deputado Paulo Piau, tece considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Leonardo Quintão - Doutor Viana - Padre

João.
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 17/6/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo
Valadares, Leonardo Moreira, Leonídio Bouças e a Deputada Maria
Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e passa 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 constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.334/2003 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Leonídio Bouças,
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei n° 1.479/2004, no 10 turno, com as
Emendas nos 1 e 2, sugeridas pelo Deputado Chico Rafael e acatadas
pelo relator, o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Maria
Tereza Lara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Gustavo Valadares

- Maria Tereza Lara - Gilberto Abramo.
ATA DA 98 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158
LEGISLATURA, EM 171612004

Às 9h45miri, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira,
membros da supracitada Cornssão. Está presente, também, o
Deputado Adelmo Carneiro Leãc. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider
Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação
clínica dos portadores de esclerose múltipla e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: Moção n° 21/2002, da
Câmara Municipal de Poá, em São Paulo, em que solicita ao
Presidente da República seja determinada ao Ministério da Fazenda e
à Secretaria da Receita Federal a realização de estudos para se
permitir o abatimento, na declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física, das despesas efetuadas com a compra de medicamentos; e
convite da Câmara Municipal de Ouro Preto para participar, no dia
23/6/2004, de audiência pública sobre o funcionamento do posto do
IPSEMG de Ouro Preto, A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os seguintes convidados: Sr. Benedito Scaranci Fernandes,
Superintendente de Atenção à Saúde da SES; Sra. Maria Cecília de
Souza Rajão, Coordenadora de Atenção a Adultos da Secretaria
Municipal de Saúde; Sra. Maria Aparecida Tecles Brandão Rodrigues,
Diretora do Centro Geral de Reabilitação da FHEMIG; Sr. Marco
Aurélio Lana, membro da equipe do Centro de Investigação em
Esclerose Múltipla - CIÈM -; Sr. Vitor Haase, membro da equipe do
CIEM; Sr. Marcos Moreira, membro da equipe do CIEM; Sra. Raquel
Carvalho Leite, representando o Presidente da Associação de Apoio
aos Portadores de Esclerose Múltipla; Sr. João Batista da Conceição
de Pauta, Presidente da Associação dos Drepanocíticos e
Talacêmicos do Estado de Minas Gerais - DREMINAS -; Sr. Paulo
Roberto Venâncio de Carvalho, Diretor do Sind-Saúde, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados. A Presidência registra e agradece a
presença dos seguintes participantes: Romildo Nascimento Custódio,
Isabel Cristina de Assunção Campelo, Egle Regina de Carvalho,
Clarissa Maria Horta de Oliveira, Mário Carvalho, Thiago Augusto
Hernandes Rocha, Erica Alves Arantes, Carolyne Reis Barros e Rose
Marie Bedran. Participam dos debates os seguintes convidados: Sra.
Roberta Carvalho Leite, representando a Associação de Apoio aos
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Portadores de Esclerose Múltipla, e o Sr. Paulo Roberto Lamac,
portador da doença. Ato contínuo, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Neider Moreira.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 17/6/2004
As 11 horas, comparecem no auditório da Associação Comercial e

Industrial de Teófilo Otôni os Deputados Arlen Santiago (substituindo
este à Deputada Maria Olívia, por indicação da Liderança do PSDB) e
Maria José Haueisen (substituindo esta ao Deputado Biel Rocha, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado George Hilton. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueissen, declara
aberta a reunião, procede à leitura da ata, dando-a por aprovada, e
solicita ao membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de
Lei n° 1.456/2004, do Deputado George Hilton, que dispõe sobre a
produção industrial na região Norte e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri. A seguir, a Deputada Maria José Haueisen registra a
presença dos Srs. Walter Antônio Adão, Diretor Regional Interino do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - IDENE -,
representante da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas: Jary Soares de Mendonça Filho, Secretário de Indústria e
Comércio da Prefeitura Municipal de Teófilo Otôni e Presidente da
Associação Comercial de Teófilo Otôni, representante do Sr. Getúlio
Afonso Porto Neiva, Prefeito de Teófilo Otôni; Carlos Henrique
Machado, Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL - e
representante do Sr. Alexandre Maifar Neto, Presidente da CDL de
Teófilo Otôni; Detsi Gazzinelli Júnior, Vereador à Câmara Municipal de
Teófilo Otôni, representante dessa instituição; e Capitão Joel
Mercedes, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência concede a palavra ao Deputado George Hilton, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra ao Deputado Arlen Santiago e aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Chico Rafael.	-

ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 22/6/2004
As 1 5h1 2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, José Henrique e Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada,
por indicação da Liderança do BPSP), 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 Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Humberto Costa, Ministro
da Saúde; Fábio Costa Marques, Gerente da Consolidação do INCRA-
MG; Norberto Temoteo de Queiroz, Coordenador-Geral •de
Orçamentos e Finanças do Ministério de Minas e Energia; Francisco
das Chagas Lopes da Cunha, Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo-Substituto - do Ministério da Agricultura; Ruy Soares
Leal, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da •CEF; José
Julio Pallone, Gerente-Geral da CEF, publicados no "Diário do
Legislativo" de 17/6/2004; e Marcos Chagas Gomes, Coordenador-
Geral de Orçamento de Finanças do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, publicado no "Diário do Legislativo" de
191612004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 1.501 e 1.573/2004, no 1 0 turno, e 1.068/2003, no
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20 turno (Deputado Jayro Lessa); 1.144 e 1.66312004, no 1 0 turno,
e 439/2003, no 20 turno (Deputado Doutor Viana); 997/2003, no 1°
turno, e 1.398/2004, no 20 turno (Deputado Sebastião Helvécio); 292,
359 e 501/2003, no 2 1 turno, e 1.159 e 1.614/2004, no 1 1 turno
(Deputado Chico Simões); 1.397/2004, no 2 0 turno (Deputado José
Henrique) e 1.128/2003 e Projeto de Lei Complementar n°38/2003, no
1° turno (Deputado Antônio Carlos Andrada). Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.00512003 na forma do
Substitutivo n° 1, é apresentada proposta de emenda n° 1 do
Deputado Chico Simões alterando a redação dos Anexos II e III do
referido projeto. Ato contínuo, o Projeto de Lei n° 1.005/2003 tem sua
discussão adiada a requerimento do Deputado Chico Simões,
aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 20 turno, na
forma do vencido no V turno dos Projetos de Lei n os 359 e 501/2003
(relator: Deputado Chico Simões) e 1.397/2004 (relator: Deputado
José Henrique) - retira-se da reunião o Deputado José Henrique - e do
Projeto de Lei n° 1.398/2004 na forma proposta (redistribuído ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - retorna à reunião o Deputado José
Henrique; pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.484/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio) -
registram-se os votos contrários dos Deputados Jayro Lessa e
Ermano Batista; 1.335/2003 na forma do Substitutivo n° 1 apresentado
e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 9 e da Subemenda n° 1 à

Emenda n° 4; o Presidente esclarece que, com a aprovação do
Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas nos 1, 5, 6, 8 e 9
(relator: Deputado Ermano Batista); pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei nos 117/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Simões) - retira-se da
reunião o Deputado José Henrique; 639/2003 na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);
1.047/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, Cultura,
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Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Jayro Lessa); 1.247/2003
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Saúde (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);
1.457/2004 na forma do Substitutivo n° 1 apresentado (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e
1.529/2004 na forma do Substitutivo n° 1 apresentado (relator:
Deputado Jayro Lessa); e pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.390/2004 (relator: Deputado Chico Simões). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Adalclever

Lopes - Doutor Viana- Chico Simões.	 -
ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 23/6/2004

Às 9h06min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Gilberto Abramo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Paulo Machado de Carvalho Neto,
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão - ABERT - publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004;
Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração Penitenciária,
publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004; Valdemar Pereira
Ruas, Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Manga,
encaminhando fax contendo declarações feitas pelo Sr. Eustáquio
Lima Bandeira, proprietário da rádio emissora Manga-FM, a respeito
de várias críticas a esta Comissão, quando esteve realizando reunião
em Montes Claros, no dia 9/6/2004; e do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Tutela das Fundações de Minas Gerais,
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convidando a Comissão para participar do 2° Encontro do Terceiro
Setor Minas Gerais, a realizar-se nos dias 21 a 24/6/2004. Passa-se à
38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre João, em
que solicita realização de audiência pública para, com os convidados
que menciona, debater a situação da cadeia pública do Município de
Barão de Cocais; Durval Angelo e Ricardo Duarte, em que solicitam
seja realizada reunião conjunta das Comissões de Saúde e de Direitos
Humanos, destinada a audiência pública com a presença dos
convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre
denúncias de irregularidades no Hospital Margarida do Município de
João Monlevade; e Biel Rocha, em que solicita sejam enviados ofícios
ao Secretário de Defesa Social, ao Subsecretário de Administração
Penitenciária e ao Chefe da Polícia Civil, solicitando-lhes providências
com vistas à viabilização das transferências dos presos condenados
do CERESP de Juiz de Fora para a nova penitenciária local. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos. -

ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA 28
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM

23/6/2004
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Neider Moreira e Célio Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, 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 de oficio da
Câmara Municipal de Caeté, encaminhando projeto de implantação de
CAPS-I nesse município. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.451 e 1.589/2004 (Deputado Neider
Moreira); 1.548/2004 (Deputado Carlos Pimenta); 1.352/2004 e

WN
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1.270/2003 (Deputado Fahim Sawan); 1.530, 1.635 e 1.679/2004
(Deputado Ricardo Duarte). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
redistribui o Projeto de Lei n° 330/2003 ao Deputado Neider Moreira,
que emite parecer pela aprovação da matéria no 2 0 turno, na forma do
vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.57012004 (relator: Deputado Fahim Sawan).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°5 2.961 e 2.970/2004. A seguir, a Presidência
submete a votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

os 894/2003, 1.442 e 1.445/2004, os quais são aprovados.
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 realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei
n° 1.548/2004, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo
HTLV e seu tratamento pelos hospitais públicos do Estado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se na quinta-feira, dia 24/6/2004, às 9h30min,
com a finalidade de discutir a criação de um banco de células de
sangue de cordão umbilical no Estado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM N° 24012004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

5 40
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A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, seis processos de
legitimação de posse de terras devolutas rurais do Estado, instruídos
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

A mensagem foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/2004 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, "e",
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência n° 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Os referidos dispositivos constitucionais atribuem à Assembléia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes
ressalvas no que tange à terra devoluta, que é espécie daquela: a) a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana (art. 246, § 20); b) a concessão gratuita do
domínio de área devoluta rural não superior a 50 ha a quem, não
sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, por
cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua moradia e a
tenha tornado produtiva (art. 247, § 30, II); c) nos processos de
legitimação de terra devoluta rural em que houve ação judicial
discriminatória, limitada a área de 250 ha e atendidos os requisitos de
cumprimento da função social, nos termos do art. 186 da Constituição
Federal, e devolução, pelo ocupante, da área remanescente (art. 247,
§ 8°, 1 e II); e d) a alienação ou a concessão de terras públicas e
devolutas rurais previstas no art. 247, com área de até 100 ha.

Sobre a matéria, cabe observar, ainda, que este mesmo artigo, no §
60, permite a alienação de terra devoluta rural, por compra
preferencial, até a área de 250ha, a quem torná-la economicamente
produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela; e no § 9°,
inciso II, determina que "será encaminhada à Assembléia Legislativa
relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou
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concedidas administrativamente".

A par desses dispositivos da Constituição do Estado, devemos
esclarecer que a relação referida na mensagem discrimina três glebas
de terras devolutas - nesse grupo incluída aquela em nome de Adão
José da Silva - que se enquadram no disposto no art. 247, § 90, II, ou
seja, não se sujeitam à prévia autorização legislativa e, por isso,
devem apenas constar na relação - a ser enviada a esta Casa para
eu conhecimento - das terras devolutas a serem legitimadas

administrativamente, com antecedência mínima de 90 dias da
expedição do título, a ser enviada à Assembléia Legislativa pelo Chefe
do Poder Executivo. Isso porque as glebas de tais processos
individualmente não compreendem áreas superiores a 100 ha e,
embora os seus titulares tinham sido - ou virão a ser - beneficiados
com outras titulações de terras devolutas, ainda assim não se atingiu
o limite constitucional de 250ha, referido no art. 247, § 6 0 , da Carta
mineira, conforme já apontamos.

Restando três processos de legitimação que efetivamente se
subordinam à prévia aprovação por parte deste parlamento, foram
eles devidamente analisados, constatando-se que todos foram
instruídos de acordo com normas constitucionais vigentes e com
procedimentos exigidos pela legislação atinente à matéria -
notadamente as Leis nos 550, de 1949; 9.681, de 1988; e 11.020, de
1993, e, portanto, apresentam-se desprovidos de quaisquer vícios
jurídicos.

Cabe-nos, portanto, apresentar no final deste parecer o projeto de
resolução que aprova as pretensas alienações das respectivas glebas,
conforme preceitua a mencionada decisão normativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.	-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°/2004

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mihas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
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Udevolutas especificadas nos termos do Anexo único desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
* - A Tabela do Anexo único foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 25.6.2004.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.584/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputado Maria José Haueisen, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Associação Cidadania e Fraternidade - ACF -, com sede no Município
de Pavão.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório, de natureza assistencial, tem o

objetivo precípuo de promover ações concretas que visem à proteção
da saúde da família, da maternidade, da infância e da terceira idade,
voltadas especialmente para as pessoas de baixa renda, contribuindo
para a melhoria de sua qualidade de vida.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgão públicos que atuam diretamente
na área de assistência social, assim como estimula a organização dos
filiados e a sua integração na comunidade.

Pelo exposto, é conveniente e justa a pretensão de se lhe outorgar o
título declaratório de utilidade pública estadual.

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

1.58412004 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.591/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Surdos de Monlevade e Região - APAS-MON -, com sede
no Município de João Monlevade.

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Monelevade e

Região - APAS-MON - não tem fins lucrativos e destaca-se por
oferecer assistência ao deficiente auditivo.

Tem como objetivos principais e estatutários, entre outros, promover
a melhoria na qualidade de vida do surdo, em especial, do residente
no Município de João Monlevade e região do Médio Piracicaba,
proporcionando-lhe e a seus familiares atendimento e orientação
quanto ao seu ajustamento na sociedade e à sua valorização;
viabilizar projeto na área da educação inclusiva, desenvolvendo
estratégias adequadas ao seu bom desempenho, bem como garantir a
ele o acesso a todos os níveis de ensino; promover a realização de
oficinas e cursos de qualificação profissional, com o objetivo de inseri-
lo no mercado de trabalho; e fazer divulgar a Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS.

Para cumprimento dos seus objetivos, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência social, de forma a atualizar suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de suas
finalidades específicas, focadas no atendimento às pessoas
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portadoras de deficiência auditiva.

Pelo meritório trabalho que a entidade empreende, é justa a
concessão do título declaratório de utilidade pública.

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

1.591/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, oferecida pela
Comissão de Constituição e Justiça..

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.594/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em questão
pretende declarar de utilidade pública a Creche Amor de Mãe, com
sede no Município Limeira do Oeste.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Amor de Mãe é uma sociedade civil sem fins lucrativos,

que se destaca por empreender diversas iniciativas em prol da
criança.

Tem como objetivo principal, entre outros, a educação infantil na
faixa de idade entre O e 6 anos, assegurando aos educandos
adequado acompanhamento psicopedagógico e fornecimento de
alimentação.

Ademais, visa preparar crianças e adolescentes para o exercício da
cidadania, orientando as famílias no processo educacional e de
socialização.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência à criança e ao adolescente, de
forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar recursos para
realização de suas finalidades específicas.
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Pela importância social dos objetivos elencados, encontra-se

habilitada para receber o título de utilidade pública.
Conclusão

Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.594/2004 em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.603/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em questão
pretende declarar de utilidade pública a Creche Sagrada Face, com
sede no Município de Peçanha.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou preliminarmente e concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Sagrada Face, fundada em 1992, é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, que se destaca por empreender diversas
iniciativas em prol das crianças carentes e tem objetivo principal
propiciar-lhes educação, assegurando-lhes adequado
acompanhamento psicopedagógico e fornecimento de alimentação.

Ademais, visa preparar essas crianças para o exercício da
cidadania, auxiliando as famílias no processo educacional e de
socialização.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência à criança e ao adolescente, de
forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e a captar recursos para
realização de suas finalidades específicas.

Pela importância social dos objetivos elencados, a referida
Instituição está habilitada a receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de
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Lei n° 1.603/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.643/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
1.643/2004 visa a declarar de utilidade pública a Fundação Cultural
Pascoal Andreta, com sede no Município de Monte Siâo.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Cultural Pascoal Andreta, fundada em dezembro de

1982, sem fins lucrativos, tem caráter eminentemente cultural e
educacional. Seu principal objetivo é criar, instalar e manter
estabelecimentos culturais, prestar serviços educativos e promover
campanhas que valorizem o ensino na região. Seu trabalho inclui,
também, preservar e divulgar o Museu Histórico e Geográfico do
município, o qual ela mantém.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.643/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 330/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em análise
cria o Programa de Tratamento Específico à Prevenção da
Infertilidade e dá outras providências.

Publicado do "Diário do Legislativo" de 29/3/2003, o projeto foi
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aprovado em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, no 20 tumo, a esta Comissão, para novamente ser
apreciado quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o ali. 102, XI,
"b", do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer.
Fundamentação

• Conforme as considerações desta Comissão em 1 0 turno, o projeto
trata de matéria já disciplinada na legislação federal, por meio da Lei
n° 9.263, de 12/1/96, que dispõe sobre o planejamento familiar e
prevê a assistência à concepção, garantida na rede de serviços do
Sistema único de Saúde (SUS).

Dadas as enormes dificuldades financeiras pelas quais vem
passando a Saúde Pública no País, é de notara grande dificuldade no
atendimento à prevenção e ao tratamento da infertilidade. Dados
recentes demonstram que há enormes filas de espera para o
tratamento na rede de serviços do SUS. Há poucas clínicas
credenciadas, sendo os hospitais universitários as referências mais
conhecidas. Por não haver suficiente atendimento, a demanda contida
tornou-se muito grande.

No formato que lhe conferiu o Substitutivo n° 1, o projeto em tela
visa a tornar o serviço mais visível, para que um número maior de
pessoas interessadas possa se candidatar ao procedimento. Estima-
se que 15% da população têm dificuldade para a concepção e a
grande maioria não tem acesso ao tratamento. E necessária uma
verdadeira abertura no processo de democratização do acesso às
técnicas de reprodução assistida no País, e um dos elementos
fundamentais para que ocorra essa democratização,
independentemente das possibilidades atuais do sistema, é a
disseminação da informação no seio da sociedade.

Com base nas premissas fundamentais do SUS de atenção integral
à saúde, entendemos que o projeto é oportuno e humanitário e
colabora para a realização de um dos mais caros desejos das
pessoas: ter filhos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação em 20 turno do Projeto

de Lei n°330/2003 na forma do vencido em 1° turno.
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Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Célio Moreira.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 330/2003

Cria a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da
Infertilidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao

Tratamento da Infertilidade, com o objetivo de divulgar os fatores que
contribuem para a infertilidade e orientar a população quanto ao
tratamento e à prevenção.

Art. 2° - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual
manterão afixados em suas dependências, em local de fácil acesso e
grande visibilidade, informações relativas à Campanha de Prevenção
e Tratamento da Infertilidade.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias contados da sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 23/6/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Laércio Pereira do Lago, ocorrido em 22/6/2004,
em Santa Rita de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Defensoria Pública do Estado pela

passagem do Dia do Defensor Público (Requerimento n° 2.871/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ricardo Castanheira Pimenta
Figueiredo por sua reeleição para o cargo de Diretor-Geral do Hospital
das Clínicas da UFMG (Requerimento n° 2.899/2004, do Deputado
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Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Sr. Lincoln Marcelo Silveira pelo brilhante trabalho
realizado como Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria
(Requerimento n° 2.90312004, do Deputado Sebastião Helvécio);

de congratulações com o Tribunal de Alçada do Estado pelo
transcurso do seu 39 0 aniversário de fundação (Requerimento n°
2.908/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de repúdio à decisão da justiça do Município de Cambuquira à
época do afastamento do Prefeito Municipal Rubens Barros Santos
(Requerimento n° 2.909/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Faria Tavares
(Requerimento n°2.913/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Cooperativa de Crédito de Curvelo - CREDICETRO -
pela comemoração dos 19 anos de sua fundação (Requerimento n°
2.914/2004, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Duarte (Requerimento n°
2.929/2004, do Deputado Doutor Viana);

aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal de
repúdio ao Projeto de Lei n° 28412003, do Senador César Borges
(Requerimento n° 2.935/2004, da Deputada Maria Tereza Lara e
outros);

de congratulações com o Sr. Márcio Cunha por sua posse como
Superintendente do INSS no Estado (Requerimento n° 2.940/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Juiz Maurício José Godinho Delgado por
sua nomeação para o Tribunal Regional do Trabalho - TRT-MG
(Requerimento n° 2.943/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com todos os participantes do projeto "De Olho
na Cabra", na pessoa do Presidente do Sindicato dos Produtores
Rurais de Arinos, pelo recebimento do prêmio "Destaques do SENAR
MINAS - 2004" (Requerimento n° 2.947/2004, do Deputado Antônio
Andrade);

de aplauso à Associação de Amigos dos Excepcionais - APAE, de
Uberlândia (Requerimento n° 2.973/2004, do Deputado João Bittar);

de aplauso ao Conselho da Mulher Empreendedora de Ouro Preto
pela realização do evento 10 Mulheres de Ouro", que destaca a
expressiva participação feminina no cenário mineiro (Requerimento n°
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE JUNHO DE 2004.

ATAS

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 24/6/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
• Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 0 Parte: i 8 Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Padre João; aprovação -
Questões de ordem - Correspondência: Ofícios - 2' Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.766
a 1.773/2004 - Projeto de Resolução n° 1.77412004 - Requerimentos
n

os 3.060 a 3.068/2004 - Proposição não Recebida: Requerimento do
Deputado Leonardo Moreira - Comunicações: Comunicação do
Deputado Daimo Ribeiro Silva - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência (2) - Palavras do Sr.
Presidente - Questões de ordem; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacifico - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h14min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
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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.

V Parte
1 8 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2 8-Secretária "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, ontem, um parlamentar

disse, da tribuna, que acionaria, mais uma vez, a Comissão de Ética
com mais uma representação. Isso não veio na ata, mas seria
importante que estivesse registrado.

Sr. Presidente, queria discutir uma , outra questão. Essa
representação, vindo para a Comissão de Ética, completará mais de
dez. Na verdade, pedi vistas de um relatório, que entregarei a V. Exa.,
porque essa Comissão não está funcionando. Portanto, é difícil
pertencer a uma comissão que existe nesta Casa, mas que nunca tem
quórum. Então, não há razão para estarmos nesta Comissão,
representando o Bloco PT - PCdoB, com tanto trabalho a ser feito.
Quer dizer, temos que dar uma resposta, seja qual for.

Assim, sinto-me mal por pertencer a essa comissão e não poder
realizar o meu trabalho.

Devolvo, então, a V.Exa. o pedido de vista que requeri, reivindicando
as providências. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado Padre
João que a ata que a Sra. Secretária leu refere-se à reunião realizada
hoje pela manhã. A que o Deputado Padre João se refere diz respeito
à reunião de ontem, portanto, lida na reunião de hoje pela manhã. Não
havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, obrigado pela

cessão da questão de ordem.
Gostaria de, em meu nome e em nome da Deputada Maria Olívia,

parabenizar os funcionários desta Casa pela campanha do agasalho
que vêm fazendo durante esta semana e que se estenderá pelas
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próximas, com o objetivo de ajudar instituições e a população
carente de Belo Horizonte e da Região Metropolina.

Convido os Deputados para que passem pelo saguão da
Assembléia, onde está localizado o piano, no andar térreo, para
também contribuir com essa campanha. Tenho a certeza de que essa
campanha beneficiará a muitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Biel Rocha - Agradeço a V. Exa. Compartilho das
preocupações apresentadas pelo Deputado Padre João quanto aos
andamentos da Comissão de Etica e Decoro Parlamentar desta Casa,
na qual, juntamente com ele, temos a honra de representar o Bloco
PT - PCdoB.

Lamento que, mais uma vez, na data de hoje, não tenha havido
quórum para abertura da reunião convocada pelo Presidente da
Comissão, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Partido dos Trabalhadores, na próxima semana, refletirá sobre
essa situação e reavaliará sua participação nessa comissão, uma vez
que ela não vem apresentando resultados com relação a várias
representações, não só de Deputados, mas também do Ministério
Público. Estamos seriamente preocupados com a situação e com os
andamentos dos trabalhos da Comissão de Ética.

Portanto, sou solidário ao Padre João com relação a essas
preocupações, que também são as minhas. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Solicitei a palavra, pela ordem,
apenas para fazer um convite aos Deputados desta Casa. Amanhã, o
Partido da Frente Liberal, de Belo Horizonte, o qual presido, fará a sua
convenção municipal neste Plenário, a partir das 13 horas. Então,
convido aqueles que quiserem prestigiar o nosso partido para aqui
comparecerem. Faremos uma festa muito bonita, que fortalecerá o
nosso partido em Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, solicitei questão de ordem para comunicar que, enfim, a
operação tapa-buraco avança na nossa estrada, na BR-135. Várias
vezes reclamamos da morosidade das empresas envolvidas nas
obras. Dois grupos de empresas ganharam os lotes das obras. Um
deles é a empresa Sucesso, do Piauí, que ganhou dois lotes: e
primeiro abrange o trevo de Curvelo, na BR-040, até Corinto, e e
segundo vai de Corinto até Engenheiro Navarro. A segunda empresa
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ganhou o trecho posterior. Realmente agora trabalham
intensamente, e Curvelo, com mais três dias de trabalho, terá sua
estrada, do trevo até Corinto, com a operação tapa-buraco realizada.
Essa é a primeira etapa.

A segunda etapa é a de restauração. Ela é a mais importante,
porque é definitiva. Vamos acompanhá-la. Mas considero justo virmos
à tribuna falar desse trabalho que foi impulsionado nos últimos 10 ou
15 dias. Quando querem executar, as coisas caminham. Registro esse
fato para conhecimento dos colegas e da imprensa, que nos
acompanham há tantos anos na luta pela melhoria das estradas
mineiras. As estradas do Estado estão caóticas, mas a situação é
grave em todo o País.

A situação é ruim, principalmente para as empresas de transportes
que vivem nas estradas. O custo é alto, o desgaste dos veículos é
grande, e a onda de assaltos aumentou porque os veículos andam
lentamente, quase parando, facilitando a ação dos ladrões. Os roubos
de carga aumentaram muito no Estado. Tudo isso faz com que nós,
parlamentares, defendamos a nossa sociedade. Um país não cresce
sem estrada.

Um Presidente disse que governar é construir estradas. Não
acredito que seja bem assim, mas a possibilidade de ir e vir é muito
importante. A trafegabilidade é fundamental. Então, esperamos que
dêem condições de trafegabilidade às outras estradas do Estado.
Continuaremos torcendo para que o DNIT e o Ministério dos
Transportes disponibilizem os recursos da CIDE.

O dinheiro da CIDE não é do Ministério dos Transportes, do Ministro,
nem do FMI. Por lei, esse dinheiro é destinado à infra-estrutura viária.
Portanto, solicito que os recursos da CIDE sejam empregados nas
estradas. Em pouco tempo, elas voltarão a ser as melhores e darão
segurança e tranqüilidade. A situação, como está, não pode continuar.
Volto a dizer que apenas 3% dos recursos da CIDE foram colocados à
disposição da sociedade brasileira. Há muito dinheiro retido, O
Governo não pode destiná-lo a outra finalidade, mas, infelizmente,
continua prendendo o recurso para gerar superávit primário.

Não me canso de dizer que acredito no Governo, no Presidente
Lula, em quem votei. Sei que ele cumprirá os compromissos sociais. E
as estradas e a segurança não são apenas compromissos sociais, são
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vitais. Aguardo que os recursos da CIDE dos Estados, dos
municípios e da União sejam destinados In totum", ou seja, na
totalidade, à segurança das nossas estradas e à qualidade de vida do
povo mineiro e brasileiro.

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

correspondência:
OFÍCIOS

Do Maj.-Brig.-do-Ar Jorge Godinho Barreto Nery, Chefe do
Subdepartamento de Planejamento do Departamento de Aviação Civil
do Comando da Aeronáutica, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.762/2004, do Deputado Weliton Prado.

De D. Célio de Oliveira Goulart e outros, Arcebispos e Bispos do
Regional Leste II da CNBB, solicitando empenho na votação do
substitutivo ao Projeto de Lei n° 43/2003, do Deputado Miguel Martini
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 43/2003.)

Do Sr. Antonio Carlos Galvão, Secretário de Políticas de
Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração Nacional,
prestando informações a respeito de requerimento da Deputada Ana
Maria Resende encaminhado por meio do Ofício n° 3.170/2004/SGM e
do Requerimento n° 1.775/2003, da mesma Deputada.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, prestando informações a respeito do Requerimento n°
2.848/2004, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, do Ministério dos
Transportes, prestando informações a respeito do Requerimento n°
2.870/2004, do Deputado Gil Pereira.

Do Sr. Leal Júnior, Presidente da União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE -, comunicando que assumiu a Presidência dessa
entidade e encaminhando o relatório de atividades da gestão anterior.

Do Sr. Antônio de Padova Marchi Júnior, Corregedor-Geral do
Ministério Público do Estado, encaminhando informações em atenção
ao Requerimento n° 2.692/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Arcebispo da Silva Filho, Superintendente-Geral de
Polícia Civil, apresentando justificação e desculpas em atenção a
convite da Comissão de Segurança Pública. (- A Comissão de
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Segurança Pública.)

Do Sr. Fábio Pimenta Esper KaIlas, Presidente do Conselho Curador
da Fundação de Ensino Superior de Passos - FESP -, agradecendo o
envio de informações solicitado por meio do Requerimento n°
2.902/2004, do Deputado Ricardo Duarte.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.766/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade dos Surdos de Patos de

Minas - SSPM -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade dos Surdos

de Patos de Minas - SSPM -, com sede no Município de Patos de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de junho de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Sociedade dos Surdos de Patos de Minas - SSPM -,

com sede em Patos de Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos
de caráter assistencial e de duração ilimitada. Destacam-se entre os
objetivos da SSPM a integração de pessoas portadoras de surdez,
prestando assistência social e cultural aos seus associados,
estabelecer convênios, realizar e participar de eventos, bem como
reivindicar e promover, em todas as esferas do poder público, o que
for necessário para a inserção das pessoas portadoras de surdez na
sociedade, visando a conscientizar a comunidade sobre as reais
potencialidades e limitações dos surdos, conforme o disposto em seu
estatuto.

A referida entidade funciona regularmente desde 10/8/85, 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



1659
pela Sociedade dos Surdos de Patos de Minas - SSPM -, 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° 1.767/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários Vida Viva

de Alfenas, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Voluntários Vida Viva de Alfenas, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2004.
Lúcia Pacifico
Justificação: A Associação dos Voluntários Vida Viva de Alfenas tem

por finalidade principal assistir, nos diversos aspectos, o paciente
oncológico, o renal crônico e o com doenças infecto- contagiosas.
Suas principais atividades são diligenciar para a recuperação e a
satisfação das necessidades e das carências das pessoas enfermas e
verdadeiramente pobres, fomentar e organizar atividades
ocupacionais e de lazer, além daquelas pertinentes à saúde. E uma
forma de estimular as demais instituições de fins lícitos e destinação
social a adotar e executar projetos de prestação de serviços à
comunidade e de criação e de manutenção de centros de promoção
humana, de bem-estar social e de benefícios aos carentes de
recursos. Além disso, suas ações também incluem a organização de
campanhas para arrecadação de fundos para a prestação de
assistências social, material e educativa aos pacientes.

Sendo uma entidade que vem realizando um importante trabalho na
comunidade de Alfenas, e por apresentar todos os requisitos legais,
para ser considerada de utilidade pública, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.76812004



1660
Fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a

interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As operadoras de TV a cabo em atividade no Estado terão o

prazo máximo de sete dias, contado da data de solicitação do usuário,
para efetuar a interrupção do serviço.

Parágrafo único - Não será permitida a cobrança pelo serviço pelos
dias que excederem o prazo estabelecido no "caput" deste artigo,
contado da data da solicitação.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a operadora
de TV a cabo às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de
1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Maria José Haueisen
Justificação: Este projeto de lei pretende regular a relação de

consumo entre as prestadoras dos serviços de TV a cabo e seus
usuários, que vem se tornando desarmônica em virtude da ausência
de prazo estabelecido para que aquelas interrompam a prestação de
serviço quando solicitado pelo usuário.

E importante ressaltar que no Estado a falta de um prazo para que o
serviço seja interrompido vem acarretando a demora por parte das
operadoras no desligamento do serviço e a conseqüente cobrança
pelo período de atraso.

A ANATEL, entidade federal responsável pela regulação de tais
serviços, tem se mostrado negligente em sua função de impedir tais
abusos. Por esse motivo, apresentamos este projeto, que não tem
outro objetivo senão a proteção dos consumidores mineiros.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal
n° 8.078, de 1990, norma geral sobre direito do consumidor, sujeita a
prestação de serviços públicos às suas diretrizes e aos seus
comandos. O Estado, no uso da sua competência concorrente para
legislar sobre direito do consumidor, não pode se furtar ao dever de
defender os usuários de tais serviços dos constantes abusos que vêm
sendo denunciados.

Ademais, não podemos esquecer que o princípio da eficiência,

ri-Li



1661
consagrado no art. 37 da Constituição Federal, deve ser
observado não só na prestação de serviços públicos, como também
no trato com o consumidor. Afinal, as operadoras de TV a cabo
prestam um serviço público regulado pelo Estado.

Contamos assim com o apoio dos nobres pares para que os projeto
de lei em questão seja aprovado, a fim de equilibrar a relação entre
concessionárias e usuários e de garantir a eficiência dos serviços
Públicos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.76912004
Declara de utilidade pública a Casa Espírita Urbano - CEU -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita Urbano -

CEU -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar a Casa Espírita Urbano como

entidade de utilidade pública representa o reconhecimento pelo seu
relevante papel de promover medidas de interesse público.

Casa sem fins lucrativos, atua há mais de 14 anos, com a finalidade
de amparar pessoas idosas e crianças, de ambos os sexos,
abandonadas ou carentes.

- 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° 1.770/2004
Declara de utilidade pública a Creche Santa Luzia, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Santa Luzia,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se-as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar a Creche Santa Luzia como

entidade de utilidade pública representa o reconhecimento pelo seu
relevante papel de promover medidas de interesse público.

Casa sem fins lucrativos unida à Sociedade São Vicente de Paulo,
vem atuando desde 1987, com a finalidade de praticar a caridade
cristã no campo da assistência social e da promoção humana.

Atende crianças de até 6 anos, oferecendo-lhes educação,
alimentação, promoção da saúde, cultura, lazer, esporte, estudo e
pesquisa, norteando-se pelos princípios da liberdade, da igualdade, da
solidariedade, tendo por finalidade o desenvolvimento integral nos
aspectos físico, afetivo, social, contribuindo para o exercício da
cidadania.

- 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°1.771/2004
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora da

Saúde, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa

Senhora da Saúde, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2004.
Roberto Carvalho
Justificação: A prõposta de declarar o Lar dos Idosos Nossa

Senhora da Saúde como entidade de utilidade pública representa o
reconhecimento pelo seu relevante papel de promover medidas de
interesse público.

Casa sem fins lucrativos unida à Sociedade São Vicente de Paulo,
vem atuando desde maio de 1997 e tem por finalidade a prática da
caridade cristã no campo da assistência social e da promoção
humana. Abriga idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência material e espiritual, tais como alimentação, vestuário,
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medicamentos, assistência médico-dentária, moral e religiosa,
dentro de suas possibilidades, contribuindo para o exercício da
cidadania.

- 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, Regimento Intemo.

PROJETO DE LEI N° 1.772/2004
Dá a denominação de Quadra Esportiva Carlos Geraldo Rezende -

Geraldo do Anginho à quadra esportiva da Escola Estadual Getúlio
José Soares no Município de Perdões.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Quadra Esportiva Geraldo Carlos

Rezende - Geraldo do Anginho - a quadra esportiva da Escola
Estadual Getúlio José Soares no Distrito de Retiro dos Pimenta;
Município de Perdões.

Art. 2 0 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: Esta proposição visa denominar a quadra esportiva

localizada na Escola Estadual Getúlio José Soares de Quadra
Esportiva Geraldo Carlos Rezende - Geraldo Anginho.

Geraldo Carlos Rezende, Geraldo Anginho, nascido em 23/5/25,
casou-se com Dona Maria Mendes Rezende em 1947, com quem teve
oito filhos: Agostinho de Pádua Resende, Angelo de Pádua Resende,
Aluísio de Pádua Resende (in memoram) e Dileia Resende Emanoel.

Dedicou toda sua vida a família e a comunidade. Entre várias
realizações em prol de sua comunidade podemos enumerar as
seguintes:

Participação ativa na construção da Igreja Católica - Retiro dos
Pimenta. Doação do terreno onde hoje funciona a Escola Estadual
Getúlio José Soares, bem como, posteriormente, por meio do
Vereador José Orlando Mendes, a doação do terreno da quadra, hoje
interditada. Doação a 13 famílias, por um logo tempo, de água de
servidão diária, encanada desde sua propriedade até as residências,
permanecendo até hoje 4 das 13 ligações de água. Participação ativa
na Fundação do Conselho de Desenvolvimento do Retiro dos
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Pimenta. Autorização para que seu filho Agostinho de Pádua
Resende planejasse o loteamento Paineira em prol do
desenvolvimento da comunidade. Permissão para que fossem
retirados de sua propriedade tantas pedras (paralelepípedos) quantas
fossem necessárias, para a colocação de guias nas ruas e praça da
comunidade. Colaboração ativa com o Lar Vicentino de Perdões e
outras entidades.

Geraldo Anginho deixou a seu filhos, netos e sobrinhos a incubência
de trabalharem para o desenvolvimento da comunidade com muita
transparência, visando principalmente o bem-estar do ser humano. Foi
homem exemplar, de caráter e de muitas obras, e seu nome se
perpetuará na lembrança do povo de sua comunidade. Dessa forma, é
justo prestar-lhe essa homenagem.

Conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.773/2004
Dá a denominação de quadra esportiva Maninha Soares à quadra

esportiva da Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia no Município
de Perdões.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Quadra Esportiva Maninha Soares a

quadra esportiva da Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia no
Município de Perdões.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ant. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: Esta proposição objetiva dar a dominação de Quadra

Esportiva Maninha Soares à quadra esportiva da Escola Estadual
Carmelita Carvalho Garcia no Município de Perdões.

Maria das Graças Soares Santos, filha de Antônio Soares e Joana
Germana, nasceu em Perdões, em 29/5/49. Atuou como professora
de 1° à 40 séries na Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia de
1980 até 1997, aposentando-se no dia 11/3/97.

Á
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Maninha foi uma professora dedicada, amorosa, responsável e

envolvida com a escola. Doou-se em prol da educação e sempre
esteve disponível para atender às necessidades da Escola Estadual
Carmelita Carvalho Garcia. Mesmo aposentada, não se desligou de
seu dom de educadora e sempre esteve presente, doando-se através
de reforço a alunos com dificuldades e apoiando os eventos
escolares. Sempre alegre, disposta, pronta para servir.

Sua vida foi um serviço à educação e dedicação ao próximo, além
dos exemplos que deixou de paciência, amor sem medidas,
desprendimento e caridade. Faleceu em Perdões, em 15 de agosto de
2001.

Maninha Soares foi uma daquelas pessoas cujo nome com certeza
se perpetuará na lembrança dos que com ela conviveram. Dessa
forma, é justo prestar esta homenagem àquela que em vida ajudou a
construir a história da Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia com
seu trabalho, sua participação e sua honra.

Conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.774/2004
Altera os arts. 8°e 10 da Resolução n°5.214, de 23 de dezembro de

2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 80 e 10 da Resolução n°5.214, de 23 de dezembro

de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 80 - .......................
§ 1 0 - Os requisitos estabelecidos neste artigo serão aplicados

gradualmente, inclusive para fins do disposto no art. 10 desta
resolução, nos termos de regulamento, da seguinte forma:

- no ano de 2003, os previstos nos incisos 1 a IV;

Art. 10- ......................
- o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, em razão do disposto

no inciso 1 do art. 13 da Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de
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dezembro de 2002, ou em razão de seu ingresso, no ano de 2002,
no Quadro Permanente de Servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa, iniciou o primeiro ano do período aquisitivo da promoção
de que trata o art. 30 da Resolução n°5.203, de 19 de março de 2002,
poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2006, a um padrão de
vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e
2005;

V - o servidor que obteve, em 1° de janeiro de 2002, a promoção de
que trata o art. 50 da Resolução n° 5.157, de 13 de julho de 1995, e
que, em lO de janeiro de 2003, iniciou o segundo ano do período
aquisitivo da promoção de que trata o art. 30 da Resolução n° 5.203,
de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

a) em 1° de janeiro de 2005, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2002 e 2004;

b) em 10 de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005.

VI - o servidor que, em 1° de janeiro de 2002, estava posicionado no
último nível da carreira correspondente ao cargo do qual é titular e
que, em 1° de janeiro de 2003, iniciou o segundo ano do período
aquisitivo da promoção de que trata o art. 3 0 da Resolução n° 5.203,
de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

a) em 1° de janeiro de 2005, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2002 e 2004;

b) em 1° de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005.

§ 1° - Não se aplica o disposto nos incisos 1 a VI do "caput" deste
artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de
vencimento da primeira, da segunda ou da terceira classe da carreira
correspondente à do cargo do qual é titular, conforme o cargo, e que
não possua a escolaridade especificada para a classe subseqüente
àquela em que esteja posicionado.

§ 30 - .......................
II - o servidor que, ao final do período aquisitivo, não possua a

escolaridade especificada para a classe em que esteja posicionado na
carreira correspondente ao cargo do qual é titular, ou para a classe

rÀ
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subseqüente, no caso de mudança de classe;

§ 50 - O desenvolvimento na carreira decorrente da aplicação do
disposto neste artigo se dará por:

- progressão, quando a movimentação do servidor se der para
padrão de vencimento subseqüente na carreira em uma mesma
classe;

II - promoção, quando a movimentação do servidor se der do último
padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe
imediatamente subseqüente da carreira.".

Art. 20 - Ficam repristinados os arts. 23, 24 e 26 da Deliberação da
Mesa n° 2.327, de 17 de dezembro de 2002, cabendo à Mesa da
Assembléia Legislativa alterá-los ou delegar competência para esse
fim, e os arts. 70, 6° e 9° da Resolução n° 5.203, de 19 de março de
2002.

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do art. 2 0 a 23 de dezembro de 2003.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2004.
Mesa da Assembléia
Justificação: Apresentamos este projeto de resolução com o objetivo

de realizar, principalmente, alguns ajustes nas regras de transição do
sistema de carreira dos servidores desta Casa previstas na Resolução
n° 5.214, de 23 de dezembro de 2003, com base na Resolução n°
5.203, de 19 de março de 2002, e na Deliberação da Mesa n° 2.327,
de 17 de dezembro de 2002, que, anteriormente à publicação da
referida Lei n°5.214, regulavam o sistema de carreira.

Tais ajustes se fazem necessários para evitar problemas de
interpretação da norma, tornando-a mais clara, de forma a facilitar a
sua aplicação.

Por essas razões, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.060/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Corinto pelo

kA
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transcurso do 800 aniversário de emancipação política desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.061/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Bocaiúva
pelo transcurso do 1160 aniversário de emancipação política desse
município. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pela Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Requerimento n°
3.056/2004, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.062/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulada moção de aplauso ao cartunista José BelIo da Silva Júnior -
BeIlo - pela originalidade, criatividade, talento e perspicácia de suas
charges, publicadas há 18 anos nos jornais de Juiz de Fora. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 3.063/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Academia Mineira de Letras
Jurídicas por sua instalação oficial. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.064/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Juiz Titular do Tribunal do Júri da Comarca de
Montes Claros pedido de informações sobre a data do julgamento do
Detetive Juliano Figueiredo Borborema. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.065/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Azêdo,
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI -, pela
comemoração do Dia da Imprensa.

N° 3.06612004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Elizabeth VilIela da
Costa, Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, pela
comemoração do Dia da Imprensa.

N° 3.067/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Mesquita Neto,
Presidente da Associação Nacional dos Jornalistas - ANJ -, pela
comemoração do Dia da Imprensa. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 3.068/2004, da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 22/2003, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a
que seja encaminhado a esta Casa estudo sobre a viabilidade de
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fixação de prazo para o encaminhamento do projeto de lei que
adequará a nova organização e divisão judiciárias, bem como do
projeto que disporá sobre a Quadro de Pessoal da Secretaria do
referido Tribunal. (- A Mesa da Assembléia.)

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

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

Do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Aloísio Soares Lopes, Diretor-Presidente do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais pelo Dia da
Imprensa.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.
21 Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

c/c o ali. 66, III, "i", da Constituição do Estado, determina a anexação
do Projeto de Lei n° 1.615/2004, do Tribunal de Justiça, ao Projeto de
Lei n° 1.709/2004, do Governador do Estado, por guardarem
semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado.

Mesa da Assembléia, 24 de junho de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

c/c o ali. 66, III, "i", da Constituição do Estado, determina a anexação
do Projeto de Lei n° 1.576/2004, do Procurador-Geral de Justiça, ao
Projeto de Lei n° 1.710/2004, do Governador do Estado, por
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guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado.

Mesa da Assembléia, 24 de junho de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei n°

1.390/2004, do Deputado Leonardo Quintão, recebeu, quanto ao
mérito, parecer contrário das Comissões de Saúde e de Fiscalização
Financeira, às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos
termos do art. 191 do Regimento interno. A Presidência informa,
ainda, que o prazo para a apresentação do recurso previsto no art.
104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, nesta semana houve

muito trabalho. O Plenário tem trabalhado ativamente, por meio de
várias reuniões, apesar de haver poucas deliberações. Faço um apelo
a V. Exa. Conforme sugestão das Comissões de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Segurança Pública numa reunião da
manhã, apresentamos um requerimento solicitando a criação de uma
Comissão Especial, ou até de uma CPI, para acompanharmos, de
perto, as apurações sobre o envolvimento de algumas empresas na
emissão de notas fiscais frias. Precisamos analisar esse fato. Não
entendemos por que hoje várias pessoas, não sei se do meio político
ou não, trabalham para abafar o desgaste que essas investigações
acarretariam. Por sugestão do Deputado Chico Simões, o Promotor
que acompanha o caso acredita que não é preciso instalar uma CPI. E
caso de CPI, sim! Devemos acompanhar não só as emissões de notas
fiscais, mas a legislação, pois emissões de notas fiscais frias e
calçadas só são possíveis devido a uma legislação com falhas.

Pedimos também que seja instalada CPI para apurar a questão da
mineração. O problema de notas fiscais frias no setor siderúrgico bate
com o das minerações. Não sabemos por que esta Casa insiste em
não instalar CPI, pois é importantíssimo que acompanhemos os
desdobramentos, inclusive sobre a MBR, que cassou nossa liminar
junto ao Tribunal Regional Federal. O que nos deixou espantados foi a
decisão do Juiz, que desmoreIza a justiça. Em momento algum o
despacho cita nosso requerimento ou a razão do pedido de liminar.
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Não estávamos preocupados se o Estado deixa de arrecadar 90
milhões, o que é mentira. Essas empresas não pagam nada para o
Estado, ao contrário, têm crédito. O Juiz olhou apenas o lado
econômico, mas não o mérito do nosso pedido, a questão ambiental e
o não-cumprimento da legislação estadual.

A cada dia ficamos mais tristes e envergonhados com o Judiciário.
Por isso pedimos a V. Exa. que seja nosso porta-voz e leve nossa
reivindicação ao Presidente de fato e de direito - Deputado Mauri
Torres -, para que instale essa CPI. Na próxima semana, a MBR fará
um buraco e a exploração se iniciará, usando de um embasamento
econômico. No entanto, o crime ambiental que cometerão com a
população de Belo Horizonte foi relegado a segundo plano. Pelo
despacho do Ministro, o Estado não pode deixar de receber 90
milhões nem deixar de gerar 220 empregos. Mas 500 mil pessoas em
Belo Horizonte podem ficar sem água. A população de Belo Horizonte
será altamente prejudicada, pois abrirão uma cava de 400m de
profundidade na entrada do município. Toda mineração é degradante,
isso não se discute, mas, no caso da MBR, seguiremos insistindo. Em
1992, foi aprovada uma lei que proíbe a exploração mineral dos
mananciais de água. Isso não está sendo cumprindo pela MBR, como
não foi cumprido pelo FEAM, pelo COPAM ou pela Secretaria de Meio
Ambiente, que diz que está tudo correto. No entanto, a própria
Secretaria ajudou a MBR a derrubar nossa liminar.

Deputado Chico Simões, quem derrubou nossa liminar não foi a
MBR, mas o Governo do Estado. Mais uma vez, como V. Exa.
denunciou hoje, pela manhã, o Governo do Estado está protegendo as
grandes empresas, que só vêm explorar nosso Estado, pois não
pagam impostos. Quando se diz que Minas está deixando de
arrecadar 90 milhões, não é verdade. Se na ação do Governo esses
números foram citados, isso foi feito de forma leviana. V. Exa. leu o
nome das maiores empresas que não pagam um tostão de ICMS e
que ainda têm créditos a receber, caso das mineradoras e da MBR,
que só exportam, e a exportação tem o crédito do ICMS.

Sr. Presidente, peço que V. Exa. seja nosso porta-voz junto ao
Presidente de fato e de direito, Deputado Mauri Torres. Essa CPI é
importante para o parlamento e para Minas Gerais. Queremos saber
por que a lei estadual que proíbe a exploração do minério naquela
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área, não foi respeitada. Ela existe para ser cumprida.
Poderíamos agir, como fizemos no caso de lrapé. Quando se
constatou que a CEM 10 não poderia fazer aquela usina - entendemos
que era importante para a região -, tivemos de revogar uma lei que
criava uma área de preservação ambiental, o que só foi possível
porque houve um consenso nesta Casa. Diante disso, o consórcio
paralisou as obras, enquanto o problema da lei que proibia a
instalação da usina não fosse resolvido.

Ocaso é contrário ao da MBR. Em 1992, votamos uma lei de autoria
do Deputado Mauro Lobo, aprovada e sancionada pelo Governador
Hélio Garcia, que proíbe a exploração mineral nos mananciais. Sr.
Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, uma CPI de 1975 já denunciava
tudo o que denunciamos hoje. A MBR nunca trouxe nenhum benefício
para Minas Gerais. Pelo contrário, apenas usufruiu dos minérios do
Estado. Essa empresa fez um contrato com a Rede Ferroviária
Federal, sendo que esta, em vez de receber para transportar o
minério, tinha de pagar àquela. Esse caso foi esclarecido em 1975,
quando também se mostrou que nenhum acordo da serra do Curral,
nenhum acordo de preservação ambiental havia sido cumprido pela
MBR. Esses fatos constam nos exemplares da CPI que mandamos
para alguns Deputados. A situação continua a mesma: a Assembléia e
o Governo não querem apurar o que denunciamos há quase oito
meses.

Essa decisão judicial não se refere a nosso pedido de liminar. O Juiz
despachou dizendo que suspendia a segurança para que o Estado de
Minas Gerais não deixasse de receber R$90.000.000,00, o que não
receberá nunca. Essas dúvidas não podem permanecer. Alguns
colegas alegaram que apenas dois Deputados estão contra à
exploração pela MBR. Talvez sejamos os dois mais envolvidos.
Fomos levados às últimas conseqüências para tentar impedir a
exploração da Mina Capão Xavier, até que se resolva definitivamente
o impacto ambiental que já ocorre lá.

Por isso insisto, pedindo que V. Exa. seja o nosso porta-voz junto ao
Presidente Mauri Torres para que se instale a CPI das mineradoras e
a formação de uma Comissão Especial. O Promotor entende que,
neste momento, uma CPI poderia atrapalhar as investigações da
força-tarefa, mas não acredito nisso. Podemos criar uma Comissão

Mi
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Especial para analisar a emissão de notas fiscais falsas, frias e
adulteradas. Esse fato vem de longa data. Será que o Estado não
possui mecanismos para coibi-]o?

Este parlamento é responsável pela legislação. Logo, podemos
acompanhar e apresentar sugestões ao Estado. A nossa preocupação
não é apontar culpados, mas dar um basta à sonegação. Deputado
Chico Simões, a sonegação no Estado atualmente gira em tomo de
30% do que é arrecadado. Por exemplo, se arrecadamos
R$1.000.000.000,00, quase R$300.000.000,00 representam o
resultado de falcatruas em todos os setores, principalmente no
atacadista, que todos conhecem, mas sobre o qual ninguém toma
providências. Entendo que essas providências têm de ser tomadas
por esta Casa. Por isso rogo a V. Exa. que convença o Presidente da
importância da instalação da CPI e da Comissão Especial para
analisar principalmente a emissão de notas falsas e frias não apenas
no setor siderúrgico, mas também e principalmente no atacadista.
Seria bom expandirmos esse processo para, junto com a força-tarefa,
tomarmos algumas providências.

Imploramos, com toda humildade, pela instalação da CPI da MBR e
da exploração mineral em Minas Gerais, o que representará ganho
para a Assembléia Legislativa e para o povo mineiro. Vivemos hoje
uma situação um pouco diferente da de 1975, quando aqueles bravos
Deputados fizeram a CPI. Logicamente devem ter recebido pressão
de toda forma, como nós agora também estamos recebendo.

Se tudo estivesse correto, como eles falam, não precisariam a MBR,
o SINDIFER e a FIEMG gastar a fortuna que estão gastando com a
imprensa. Por que, de um momento para outro, o SINDIFER começou
a fazer propaganda? Para acobertar o quê? Eles querem enganar a
quem? Por que a FIEMG hoje faz tanta propaganda? Por que a MBR,
de uma hora para outra, quando começamos a denunciar, criou o
Minuto Ecológico? Para quê? Para acobertar as nossas denúncias?
Nossas denúncias não são levianas, mas documentadas. Por isso, até
agora eles não conseguiram demover os Deputados ou fazer qualquer
pressão maior. A FEAM, o COPAM e o Secretário de Meio Ambiente
sabem que estamos documentados. Insistimos na abertura dessa CPI.

Essas perguntas precisam ser respondidas, e a CPI é o fórum ideal
para isso. Indiretamente, temos recebido pressão. A publicidade que a
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imprensa faz do que estamos denunciando é uma forma de
pressão. Pensaram que iríamos dar um passo atrás. Pelo contrário,
quanto mais assistimos a essas empresas na mídia para acobertar
aquilo que denunciamos, mais insistimos na instauração da CPI. Tudo
que falamos não tem encontrado eco na imprensa. Entendemos muito
bem isso, pois sabemos que o poder econômico ainda é forte neste
Estado e neste País, principalmente quando nossa economia está
fraca. O poder econômico manda.

Imploro a V. Exa, nosso porta-voz, que mande instalar a CPI para
tratarmos da questão das mineradoras do Estado em especial, a
MBR. Vamos instalar a comissão especial para compor essa força-
tarefa, para que possamos acompanhar de perto essa fiscalização e
vermos o que está por trás disso.

O Deputado Chico Simões foi muito feliz quando abordou o porquê
de o Estado, mesmo sabendo o que está acontecendo, falar uma
coisa e essa coisa não ser do jeito que está sendo dito. A participação
do parlamento é importante nessas averiguações e fiscalizações para
sabermos, na realidade, o porquê da fraqueza do nosso sistema de
fiscalização.

Tenho dito uma frase: "O Estado de Minas Gerais é muito bom para
tributar, mas não sabe arrecadar, porque inventa uma forma de
facilitar a sonegação".

Muito obrigado, Sr. Presidente. Imploro a V. Exa. que entre nessa
luta conosco. Peça ao Presidente que autorize V. Exa., quando estiver
na Presidência, a instalar a CPI do setor minerário e também a
comissão especial, para que possamos acompanhar esse aumento
fantástico de emissão de notas fiscais frias, que geram crédito de
ICMS no nosso Estado.

O Deputado Chico Simões - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
pessoas que nos vêem pessoalmente e pela TV Assembléia, quanto a
essa fala do Deputado Antônio Júlio, não sei se seria necessário abrir
uma CPI.

Temos de discutir a questão e ver o que determina o Regimento
Interno. Não podemos continuar a conviver, na Casa, com um
Regimento que é usado apenas de acordo com o interesse da
maioria, de quem tem poder. O Regimento deve nivelar o nosso
relacionamento. O Poder Legislativo tem de cumprir o seu papel.
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Estou estarrecido com a reunião que nossa força-tarefa teve

hoje para acompanhar o escândalo das notas fiscais frias. O Estado
sofreu um prejuízo enorme com essas irregularidades. Em nossa
reunião, estiveram representantes do Governo, da Receita. E, entre as
autoridades, como a Polícia Civil, o Ministério Público e a Receita,
fiquei pasmo com a falta de informações dos representantes da
Secretaria da Fazenda.

As piores informações para as nossas perguntas nos foram dadas
por quem é pago e responsável por todo o processo de arrecadação
do Estado, autorização e fiscalização de emissão de notas fiscais.
Infelizmente, os representantes do Governo foram os que pior
responderam às nossas perguntas. Houve um total desacerto nas
informações. Não sei se foi proposital, mas temos de saber e
averiguar isso.

Não somos tão ingênuos para não entender esse processo - e até
eu, que não trabalho nessa área, passei a entendê-lo - da triangulação
de notas fiscais. No caso, uma empresa fantasma é criada, autorizada
a emitir nota fiscal e a usa passando para uma empresa intermediária.
Ao chegar, essa nota vem com um crédito tributário. Por exemplo, em
uma compra de R$100.000,00, 18% é de ICMS. Quando o indivíduo
emite a nota fiscal para ele, vão os R$100.000,00 e mais
R$ -18.000,00, que passa a ser crédito dessa empresa B. Finalmente, a
empresa B passa para as grandes empresas nacionais. Ao passar
para cá, teria de pagar ICMS, mas, como estava com o crédito da
laranja - a intermediária não paga nada -, a grande empresa passa a
ter um crédito de ICMS.

Quando se procura a empresa intermediária, vê-se que é boa, mas,
quando vai na laranja, na fantasma, ela já quebrou, faliu. Os mesmos
donos continuam a abrir empresas e mais empresas, fechando uma,
mas abrindo outra. Isso vem acontecendo há anos. Onde está o
Governo, a Secretaria de Fazenda? Fiz esse questionamento a eles.
Será que isso está acontecendo por omissão? Se for, nós, no Poder
Legislativo, temos de procurar averiguar o caso e dar sustentação à
Polícia e ao Ministério Público, para que os culpados sejam punidos
de maneira exemplar.

Deputado Rêmolo Aloise, esse dinheiro faz falta para pagar os
convênios do IPSEMG, para a saúde, para a educação, para a
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segurança pública e para a recuperação das estradas. E o
Governador ainda diz que não tem dinheiro para dar aumento aos
policiais nem a ninguém. Perguntei se essa situação não estaria
ocorrendo pela falta de leis, pela falta de instrumentos para que os
policiais ajam com a isenção e a presteza que a função exige. Se for o
caso, temos de discutir com o Estado.

Nossa função é fazer leis a fim de darmos suporte ao Estado para
cumprir o seu papel de favorecer aos que mais precisam. Essa
discussão precisa ser feita, mas não sei se por meio de uma CPI. Não
podemos nos curvar ou imaginar que essas irregularidade não estão
ocorrendo no nosso Estado. O que vi hoje foi estarrecedor.

Quem é o culpado por essa situação? E o Torquet? Não, mas o
Governo. Para aumentar mais o meu espanto, quando aprofundamos
nossas análises das empresas, vimos que foram citadas,
nominalmente, as empresas Gerdau e a Belgo-Mineira.

Essas foram citadas. Hoje, no núcleo do Governo, há uma fundação
privada - IDG -, contratada sem licitação, segundo a qual as
atribuições do Estado são meta fiscal, eficiência para cobrança de
tributos, etc. Segundo informações do Governo, a fundação é
custeada pela fundação Brava, sediada nos EUA. Pasmem! A IDG, o
Estado e a Brava têm um termo para que não haja sigilo de nada,
acabaram os segredos do Estado, sejam fiscais ou de estratégia.

Não é de causar espanto que entre os conselheiros da IDG estejam
os maiores contribuintes, entre eles a Belgo-Mineira e a Gerdau. Isso
é um absurdo. Se levantarmos a evolução do pagamento de ICMS
dessas empresas - Gerdau, ACESITA, Belgo-Mineira -, perceberemos
que o crédito de ICMS aumenta a cada ano. Paga-se num ano e têm
mais para guardar. Deputado Rêmolo Aloise, quem paga ICMS somos
eu, o senhor, nós pagamos água, energia elétrica e telefone. As
grandes empresas não pagam. Esta Casa tem que fazer alguma
coisa.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputados, não
poderia deixar de registrar um assunto divulgado pela imprensa hoje,
com informações do Secretário da Educação Antônio lbaÍez,
atualmente responsável pelo ensino médio e profissional izante.

Há dez anos, o ensino profissionalizante foi extinto. Agora, vivemos
as conseqüências. Uma das mais graves é a procura de estudantes
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universitários por bolsas. Eles cursam o ensino médio, não
conseguem emprego, fazem vestibular em escolas particulares,
muitas vezes sem condições de nem sequer pagar a matrícula. Em
alguns casos, entram nas universidades e depois ficam desesperados,
porque desejam estudar, têm esse direito, e não têm condições
financeiras. A bolsa de estudo universitária é a maior demanda que
chega a várias Deputadas e Deputados. Essa é uma das
conseqüências da extinção do ensino profissionalizante.

Hoje, na imprensa, o Secretário Antônio lbaÍez divulgou estudos
feitos pelo Governo Federal sobre o ensino profissionalizante. Com
certeza, haverá mudanças na legislação para garantir sua presença
no ensino médio e pós-médio. O curso profissionalizante no ensino
médio será fundamental para que o jovem tenha uma profissão e
possa custear a faculdade.

Além disso, sabemos que estão sendo feitos estudos e que,
certamente, haverá aprovação de um projeto na Câmara dos
Deputados para que haja bolsas nas universidades particulares.
Estive no MEC, discutindo esse assunto. Fui informada de que essas
bolsas estão previstas para o ano de 2005, após a aprovação do
projeto.

Temos o maior interesse em apoiar a postura do Governo Lula de
implantar o ensino médio profissionalizante, porque sabemos que a
média de escolaridade do povo brasileiro é de apenas quatro anos,
sendo, na zona rural, de dois anos. Mesmo com todo o investimento
na escola pública, a média de escolaridade em nosso País como um
todo é de ainda quatro anos. Ou seja, o investimento e a
universalização do ensino fundamental ainda não atingiram a
totalidade dos jovens. Mais grave ainda é a situação do ensino médio.

Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado nesta Casa o papel
importante do MEC neste momento, novamente discutindo e
implantando o ensino profissionalizante nos Estados e, certamente,
viabilizando recursos para parcerias com esses Estados. Por isso,
quero deixar registrada aqui a importante iniciativa do Governo
Federal. Posteriormente traremos as informações necessárias, para
que o povo brasileiro possa acompanhar o projeto e reivindicar seus
direitos no tocante à obtenção do ensino profissionalizante.

Sr. Presidente, não sei se V. Exa. terminou de ler a matéria do dia.
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Caso já o tiver feito, gostaria de solicitar a V. Exa. que encerre a
reunião, de plano, tendo em vista não haver quórum para a
continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, encerra, nos termos do art. 244 do Regimento

Interno, a discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.351, 1.455
e 1.53812003, uma vez que permaneceram em ordem do dia para
discussão por seis reuniões.

Encerrramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de terça-
feira, dia 29, 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 será publicada na edição
do dia 29/6/2004). Levanta-se a reunião.

ATA DA ZP REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a 	EM 23/6/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Registro de presença - Execução dos Hinos
do Japão e do Brasil - Palavras da Deputada Ana Maria Resende -
Palavras do Sr. Takeshi Kamitani - Palavras do Sr. Jiyoji Okuhara -
Apresentação de dança - Entrega de placas - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Resende - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Laudelino Augusto -
Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Paulo Piau - Sebastião
Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

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

Ata
-A Deputada Maria José Haueisen, 28-Secretária "ad hoc", procede à

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

• O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Takeshi Kamitani, Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro; Jiyoji
Okuhara, Presidente da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira,
Mitsugu lwafunc, Presidente, e Hakal Sato, Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando
o Comandante da 4a FIM/4' DE, Gen. Paulo César de Castro;
Vereador Ronaldo Gontijo, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; e Deputada Ana Maria Resende, autora do requerimento
que originou a homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 96 anos da

imigração japonesa no Brasil.
Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Srs. Ricardo Hashimoto,
Diretor de Relações Especiais da USIMINAS, representando o Sr.
Rinaldo Campos Soares, Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo
Horizonte e Presidente da USIMINAS; José Alcino Bicalho, Cônsul
Honorário do Marrocos, representando o Corpo Consular de Minas
Gerais; Tsuyoshi Yotsumoto, Delegado de Polícia Federal; Marcelo de
Sá Bittencourt e Câmara, Comandante da Capitania Fluvial do São
Francisco; Vukari Hamada, Cônsul-Geral Honorário do Japão; e
Marcos Antônio Rocha, Presidente da Associação Comercial de
Pirapora.

Execução dos Hinos do Japão e do Brasil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem os hinos do Japão e

do Brasil, interpretados pelo Coral Usicanto, sob a regência da
maestrina Expedita Vieira Rocha.

- Procede-se à execução dos Hinos do Japão e do Brasil.
Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Exmo. Deputado Adelmo Carneiro Leão, Sr. Cônsul-Geral Takeshi

rÁl



1680
Kamitani; Jiyoji Okuhara; Mitsugu lwafunc; Hakal Sato; Cel.
Evandro Bartholomei; Vereador Ronaldo Gontijo, telespectadores que
nos assistem pela TV Assembléia; senhoras e senhores, é um orgulho
dizer que os imigrantes japoneses e seus descendentes enriqueceram
o nosso solo e nossa cultura, a economia e nosso povo. E com muita
alegria e satisfação que me reúno com vocês neste evento para
comemorar os 96 anos de imigração japonesa no Brasil. Há quase um
século, no mês de junho, no Porto de Santos, Estado de São Paulo, o
navio Kasato Maru chegava com os primeiros imigrantes japoneses.
Na bagagem traziam, além do sonho da construção de vida melhor,
cultura milenar e surpreendente disposição para o trabalho.

Primeiramente trabalharam nos cafezais paulistas, mas não
demorou muito para que em nosso solo firmassem em definitivo a
marca de sua tradição: criaram parcerias, cooperativas e, adquirindo
terras, passaram a desenvolver avançadas técnicas de produção
agrícola. Mas foi no final da Segunda Guerra Mundial que maior
número de trabalhadores japoneses chegaram e criaram raízes. A
década de 70 caracterizou-se pela convivência cordial entre as
culturas japonesa e brasileira, e o número de casamentos entre as
diferentes etnias aumentou. O Brasil abriga a maior população
japonesa fora do Japão. Comprometidos com o trabalho, a disciplina,
a responsabilidade e a vontade de fazer e vencer, desenvolveram em
seus filhos e netos capacidade intelectual singular, que os leva à
superação de dificuldades. E em nossa Pátria tornaram-se exemplo e
modelo a serem seguidos para vermos em breve nosso País inserido
entre as nações desenvolvidas nos setores econômico, social e
cultural. Na indústria, comércio, agricultura e prestação de serviços,
seguem fazendo história e gerando progresso.

Em Minas Gerais, destacamos a USIMINAS. Essa empresa, situada
no Vale do Aço, para nosso orgulho, é a segunda maior do Brasil em
produção de aço, e sua história conta o surgimento e o crescimento
de Ipatinga, cidade mineira com o maior IDH do Estado. Também são
destaques no Norte de Minas, atuando na fruticultura em Pirapora,
Jequitaí, Jaíba e Janaúba. Em Montes Claros, gerando emprego e
renda, trabalhando com tecnologia de ponta, temos a MO.
Atualmente, na RMBH, a colônia japonesa conta com
aproximadamente 6 mil famílias. E importante falar também sobre a
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criação da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, que deu
início a atividades recreativas, técnicas e culturais, com a troca de
experiências e conhecimentos que aprimoram os valores culturais do
país de origem.

Nesta Casa Legislativa, queremos parabenizá-los pelos 96 anos de
vida em solo brasileiro, o que faz de nós, brasileiros e japoneses,
irmãos na construção de um País mais justo e mais próspero, lugar
melhor de se viver. A todos os japoneses e seus descendentes, meu
abraço e o reconhecimento de toda Minas Gerais. Esta terra é nossa.
Comemoramos com alegria o sonho que os trouxe aqui hoje. A todos
meu agradecimento e o reconhecimento por todo bem e trabalho que
fazem por nossa gente.

Palavras do Sr. Takeshi Kamitani
Exmo. Presidente Adelmo Carneiro Leão, Deputada Ana Maria

Resende, demais autoridades, senhoras e senhores; é grande a
alegria de participar desta comemoração nesta nobre Casa. Sinto-me
extremamente honrado por ter sido convidado para este evento, que
tem significado tão especial.

Atualmente há, em todo o Brasil, 1.400.000 descendentes de
japoneses, e muitos deles estão se destacando na política, economia,
cultura e vários outros campos. Em Minas Gerais, a imigração se
dirigiu primeiramente ao Triângulo Mineiro e hoje há cerca de 4 mil
descendentes de japoneses neste Estado. Tradicionalmente, Japão e
Minas Gerais têm mantido relações de amizade muito estreitas. Neste
Estado foram realizados grandes projetos de cooperação econômica,
como a USIMINAS, a CENIBRA, o de Desenvolvimento do Cerrado e,
mais recentemente, o Jaíba. O governo japonês vem realizando
contribuições financeiras a fundo perdido, de pequeno porte, dentro do
esquema dos programas de Assistência para Projetos Comunitários,
para a instalação e doação de equipamentos para creches, hospitais,
orfanatos, construção de pontes, entre outros. Um dos objetivos da
minha visita a Minas Gerais nesta semana é a participação na
cerimônia de inauguração de alguns desses projetos. Destaco o
trabalho do Dr. Rinaldo Campos Soares, Presidente da USIMINAS e
atual Cônsul-Geral Honorário do Japão, que, ao realizar vários
eventos, entre eles a Semana do Japão, contribui ativamente para o
incremento das relações entre nossos países. Após uma fase de
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estagnação econômica, o Japão começa a dar sinais de
recuperação e pode ser período propício à revitalização do
intercâmbio econômico, além da troca em outras áreas, como
educação, cultura, ciências e esportes, com o Brasil e, especialmente,
com Minas Gerais, onde há boa base de cooperação.

Desejo felicidade à comunidade japonesa e prosperidade ao Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Jiyoji Okuhara
Deputado Adelmo Carneiro, Deputada Ana Maria Resende, Takeshi

Kamitani, Ricardo Hashimoto, Deputados, autoridades, convidados
das sociedades do interior de Minas e das empresas nipônicas;
membros do Conselho, colegas da Diretoria, senhoras e senhores, em
nome da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira e
representando nipônicos residentes neste Estado, gostaria de proferir
algumas palavras sobre a imigração japonesa no Brasil.

No início do século passado, precisamente em 1908,
desembarcaram os primeiros imigrantes japoneses no Porto de
Santos, no Estado de São Paulo, posteriormente, em Manaus,
Amazonas e em Belém do Pará. Naquela época, a economia e a
indústria japonesa eram incomparavelmente diferentes das dos dias
de hoje, sem empregos, territórios, perspectivas de melhoria. Nessa
fase, não somente os japoneses, mas também os povos dos países
do Eixo, que não possuíam colônias, como os italianos e os alemães,
procuraram novas oportunidades nas Américas. A maioria dos
imigrantes japoneses chegados ao Brasil iniciou atividades na lavoura,
como cafeicultores, cotonicultores, produtores de cereais, na
plantação de hortaliças, etc. A primeira geração dos imigrantes iniciou
nesses ramos, mas observou que estes eram instáveis, sem garantia
dos preços da produção.

Hoje, quase um século após a chegada dos primeiros imigrantes no
Brasil, encontramos descendentes de quarta e quinta gerações
participando, cada vez mais, da vida e dos costumes do Brasil.
Especialmente em São Paulo e no Paraná, onde vive a maioria dos
nipônicos, encontramos cidadãos de origem japonesa ocupando altos
cargos na vida pública do País, como Ministros de Estado, Prefeito de
Capital, Deputados, Generais, Brigadeiros, Almirantes,
Desembargadores, etc. Antes da Segunda Guerra Mundial, os
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japoneses emigraram também para países da Ásia, como China,
Coréia e Sudeste Asiático, mas, com a derrota do seu país na guerra,
a maioria foi deportada. Hoje o Brasil é o país onde se concentra
maior contingente de descendentes japoneses, em torno de 1.500.000
de cidadãos nipo-brasileiros. Desse número, aproximadamente 250
mil trabalham no Japão na qualidade de decasséguis.

Agradeço à Deputada Ana Maria Resende pela homenagem que faz
aos imigrantes japoneses. Afirmo que, graças ao caloroso e
hospitaleiro povo brasileiro, nós, cidadãos de origem japonesa,
vivemos harmoniosamente e felizes neste País. Muito obrigado.

Apresentação de Dança
O locutor - Neste instante, será apresentada a Dança Botanzukiyo,

com o Grupo de Dança da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-
Brasileira.

- Procede-se à apresentação de dança.
Entrega de Placas

O locutor - O Deputado Adelmo Carneiro Leão fará a entrega de
quatro placas alusivas a esta homenagem. A primeira, ao Sr. Takeshi
Kamitani, contém os seguintes dizeres: "O fortalecimento dos laços de
amizade e cooperação entre as nações depende, em grande parte,
dos esforços e da competência daqueles que as representam. Se o
Brasil e o Japão vêm estreitando cada vez mais suas relações
amistosas, o mérito é também do corpo diplomático japonês, que se
empenha na divulgação de sua cultura e na promoção do intercâmbio
entre os dois países. A homenagem do Legislativo Mineiro a Takeshi
Kamitani, Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro". O Sr. Jiyoji
Okuhara receberá placa com os seguintes dizeres: "Nascido em São
Paulo, filho de imigrantes japoneses que vieram trabalhar na lavoura
de café, Jiyoji Okuhara foi além e prestou enorme contribuição para o
País ao participar da construção da USIMINAS em 1960. Hoje,
Okuhara ocupa a Presidência da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-
Brasileira, mais um motivo de orgulho para nosso Estado e nosso
País. Por toda uma história de dedicação ao Brasil e de
engrandecimento do Japão, a Assembléia Legislativa presta sua
homenagem a esse homem que sempre viveu incorporando e
exaltando as duas culturas". O Sr. Mitsugu lwafunc receberá placa
com os seguintes dizeres: "O sucesso do judô no País muito deve a
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um homem que, vindo de longe, trouxe para o Brasil um pouco do
Japão, dedicando-se a transmitir o verdadeiro espírito desse esporte e
estreitando os laços entre brasileiros e japoneses. A homenagem do
Legislativo mineiro a Mitsugu lwafunc, Presidente do Conselho
Deliberativo da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira". O Sr.
Hakal Sato receberá placa com os seguintes dizeres: "Como ilustre
representante do relacionamento histórico entre o Brasil e o Japão,
Hakal Sato sempre contribuiu para a promoção do intercâmbio cultural
e da amizade entre os dois países. Prestou relevantes serviços a
Minas e ao Brasil, tendo participado da construção da USIMINAS, e
também ao Japão, ao acompanhar de perto os japoneses residentes
aqui. A homenagem do parlamento mineiro ao Vice-Presidente do
Conselho da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, pela
dedicação de uma vida inteira e pelo sucesso em aproximar culturas
tão diferentes".

- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - Serão entregues placas a componentes da colônia

japonesa no Estado. Convidamos os homenageados a se dirigirem à
frente do Plenário, assim • que ouvirem os seus nomes, onde serão
entregues as placas: Toxirraro Nonaka, que receberá em nome da
Sra. Aiko Nonaka; Tchiyo Hamada; Gercina Kamey; Diretora do
Departamento Feminino da Sociedade Mineira de Cultura Nipo-
Brasileira; lude Kamei, que será representado por seu neto Eduardo
Kamei; Kimiyo Miyamoto, coordenadora da Escola Japonesa, que
será representada por Reiko Akaki; Matchiko Kassai, representada por
sua neta Cristina Kassai; Massanari Oshiro; Matsue Takaya,
representado por Jiyoji Okuhara; Mitsuo Takamatsu; Paulo Ossamu
Kudo, fruticultor do Norte de Minas; Reiko O. Akaki, coordenadora de
difusão japonesa; Shojiro Araki; Sotaro Kojima; Takasuke Ezaki;
Tsuya Talhara; e Yoshisuke Oie, Presidente da Mitsubishi Indústria do
Brasil S.A., de Montes Claros. Convidamos a Deputada Ana Maria
Resende para fazer a entrega das placas.

- Procede-se à entrega de placas.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Coral Usicanto,
sob regência da maestrina Expedita Vieira Rocha, que apresentará as
músicas: "Sakura Sakura" e "Sato No Akai", de autor desconhecido, e
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"Amo-te Muito", de João Alves.

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

Exmos. Srs. Takeshi Kamitani, Jiyoji Okuhara, Mitsugu lwafunc,
Hakal Sato, Cel. Evandro Bartholomei Vidal, Vereador Ronaldo
Gontijo, colega Deputada Ana Maria Resende, às vezes os discursos
escritos podem ser dispensados, considerando que seus conteúdos
foram abordados por aqueles que se manifestaram. Manifesto alegria
e honra por presidir esta reunião de comemoração dos 96 anos de
imigração japonesa no Brasil, representando o Presidente Mauri
Torres.

Nesta oportunidade quero saudar as imigrantes e os imigrantes
japoneses e seus descendentes e dizer que o nosso desejo é
construir um painel, imagem do que aconteceu há 96 anos, quando
muitos decidiram sair de sua terra e buscar mundo novo, distante,
desconhecido. Todas as vezes em que tratamos dos estrangeiros,
ninguém nega a dificuldade e o desafio que é viver em terra distante,
longe de seus familiares, de sua cultura, de sua terra e de suas raízes,
e fazer a travessia extraordinária que os japoneses fizeram há 96
anos. Podemos imaginar as dificuldades enormes, os desafios e o
sofrimento da própria •travessia. Quantas dificuldades encontraram
nesta terra, neste mundo ainda muito novo do ponto de vista da
constituição de uma nação, de um povo! Na época, o País deixara,
muito recentemente, de estabelecer relação de crueldade entre
pessoas: a escravidão.

Quantos de vocês vieram para ocupar espaço resultante dessa
ruptura, que ainda não acontecera no plano cultural, no aspecto das
relações humanas? Ainda não eram capazes de banir do coração e do
mais profundo sentimento as relações de dominação de uns sobre os
outros. E possível imaginar quantas eram as dificuldades em razão
das limitações tecnológicas, da diversidade do clima, das diferenças
em relação a seu país de origem. Também podemos imaginar,
palidamente, o que significou, na história nossa e, fundamentalmente,
na vossa, o período que compreendeu a Segunda Guerra Mundial
para os que estavam no Brasil, vindos do Japão. Mesmo que se
considerassem brasileiros, na alma e no coração, a relação de
desconfiança e os preconceitos estabelecidos deixaram-nos em difícil
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situação. Em que condições ficaram naquele tempo? Sendo
japoneses, com a alma, a cultura e as ligações mais profundas com os
que deixaram lá, quanta dificuldade e quanto sofrimento tiveram, sem
poder se colocar como guerreiros para enfrentar o conflito
estabelecido entre as nações! Talvez o sofrimento no Brasil, durante a
Segunda Guerra Mundial, seja a expressão mais pungente para dizer
que não vale a pena a guerra de irmãos contra irmãos. Posso
imaginar a dimensão do sofrimento dos que se encontram como
estrangeiros e vivem a condição de vocês naquele tempo.

Apesar de todas as adversidades e de todos os sofrimentos,
trouxeram valores como a perseverança, a humildade, a capacidade
de trabalho, o respeito e o sentimento patriótico, que não tinha apenas
a dimensão do Japão, mas também a do Brasil. Quão grandes foram
as vitórias e conquistas dessa gente e desse povo em favor do Japão
e do Brasil! Quantas conquistas importantes! Se muitos japoneses
aqui vieram buscar riquezas para levá-las à sua terra de origem,
mesmo estes deixaram, neste País, valores incalculáveis, a marca de
um povo, de uma tradição, de uma cultura. Entre os que vieram,
alguns retornaram para o Japão - há os que tinham a intenção de
voltar -, mas muitos se tornaram brasileiros e constituíram-se como
tal. E a proximidade do Brasil fica ainda maior quando as gerações
seguintes voltam à sua terra de origem para também lá buscar novas
oportunidades e investimentos, gerando riquezas importantes para o
País. Grandes investimentos que chegam ao Brasil são frutos do
trabalho dos seus descendentes, o que nos aproxima de maneira
inexorável, fazendo-nos único povo.

Os 77 Deputados unem-se nesta homenagem. Estamos honrados
de tê-los como irmãos, cidadãos construtores de nova sociedade. Se
muitos conseguiram enriquecer, ao virem para o Brasil transformaram
nosso País numa nação melhor, mais generosa, paciente, plural e
universal. Por tudo isso, a Assembléia Legislativa sente-se honrada
em homenagear nossos irmãos e irmãs, japoneses, nipo-brasileiros,
cidadãos do mundo. Obrigado por sua presença, pelo trabalho
generoso e pela contribuição valiosa que deram a este Pais. Mais do
que toda a contribuição material, legaram valores humanos, que
cultivaram com tanta grandeza e generosidade em nossa terra.
Saibam que não temos preconceito ou distinção com aqueles que
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vieram do Japão para constituir e enriquecer o povo brasileiro.

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

demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 24, às 9 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 328 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 22/6/2004

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 28 Parte

(Ordem do Dia): 28 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação - Inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 419/2003; aprovação
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° tumo, dos Projetos de Lei nos
425/2003 e 1.347 e 1.348/2004; aprovação - Prosseguimento da
discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.353/2004; discurso do
Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto
Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Arien
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
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Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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.

i a Parte
Ata

-
0 Deputado Neider Moreira, 20-Secretário 'ad hoc", 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 28 Parte da reunião, em sua 2' Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na P Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Vem à Mesa

requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando a inversão da pauta
da reunião, de modo que os Projetos de Lei n os 419 e 425/2003 e
1.347 e 1.348/2004 sejam apreciados em 1° lugar, nessa ordem,
dentre as matérias em fase de discussão Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que
não há quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 419/2003, do Deputado
Olinto Godinho, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao
Município de Ferros o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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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°419/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°425/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.347/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Machado o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que . o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.348/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Augusto de Lima o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidadedo projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.353/2004, do Governador do Estado, que transforma cargos de
provimento em comissão da Secretaria de Estado de Governo a que
se referem o art. 20 e o Anexo X do Decreto n°43.187, de 10/2/2003.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissão de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
continuar a discutir, o Deputado Rogério Correia, que ainda dispõe de
15 minutos.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente desta reunião,
Deputado Adelmo Leão; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; Deputada
Jô Moraes, ajudando, nesta oportunidade, nos trabalhos da Mesa,
ainda não havia terminado a discussão desse projeto, embora já
tivesse exposto bastantes argumentos em relação a ele, com o
objetivo de clarear o nosso posicionamento.

Esse projeto, do Governador do Estado, transforma cargos de
provimento em comissão da Secretaria de Estado de Governo a que
se referem o art. 2 0 e o Anexo X do Decreto n°43.187, de 10/2/2003.
Ficam transformados em três cargos de provimento em comissão de
Assessor II dez cargos de provimento em comissão de Assistente
Auxiliar, constantes do Anexo X do quadro tal, etc.

Como já havia dito, trata-se, exatamente, daquela maquiagem que o
Governo do Estado está acostumado a imprimir naquilo que faz. Mais
uma vez, o Governo usa esse projeto para realizar uma maquiagem.

Quem lê o projeto do Governador pode se iludir, achando que está
havendo diminuição de cargos. Extinguem-se dez cargos e criam-se
três. Ocorre que os dez são cargos não preenchidos. Então, em vez
de o Governador dizer para a população, na verdade, o que está
fazendo, que é criar três cargos em comissão de Assessor II, diz que
está extinguindo dez, mas são dez que não existem na prática, nunca
foram preenchidos.

Foi como aconteceu na reforma administrativa, quando o Governo
anunciou que havia extinguido 1.600 cargos. Na verdade, esses
cargos nunca foram preenchidos. Apenas extinguiu no papel o que
não existia. Portanto, não havia gasto. Não economizou nem um
centavo, como não economiza nesse projeto, que cria três cargos de
recrutamento de Assessor II.

Parece que o Governador tem fobia a dizer que o Estado tem
disponibilidade e pode crescer. Essa fobia, esse neoliberalismo
intrínseco ao PSDB, faz parte do Governador. Para ele, o Estado não
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deveria existir. Se o mercado pudesse tudo mover sem
necessidade do Estado, o Governador iria nessa direção. O problema
é que os que mais necessitam do Estado, da educação pública, são
os pobres. Se o Estado não cumpre o seu papel, o mercado agrava a
pobreza e a desigualdade social. A chamada liberdade econômica faz
com que a desigualdade social aumente. Certamente, o Governador
não é partidário da tese do fortalecimento do Estado.
• Nesta noite, quero, mais uma vez, fazer uma homenagem, minha e
do Partido dos Trabalhadores, ao combativo e guerreiro Leonel
Brizola, que muitas vezes era injustamente chamado de populista.
Tinha, na verdade, um desejo muito grande de que o povo brasileiro
vivesse melhor. Sabia que o Brasil deveria ser uma Nação, com um
Estado forte, que interviesse em favor dos mais pobres - daí a sua
concepção dos CIEP5, a escola de tempo integral, quando a violência
ainda não era tão grande no próprio Rio de Janeiro. Para ele, era
papel do Estado dar aos despossuídos, aos mais pobres, melhores
condições de educação. Durante toda a sua vida pública foi um
nacionalista ferrenho, que sabia que as prioridades do Brasil deveriam
ser definidas por meio do Estado.

Portanto, não é nenhuma atitude equivocada fazer concurso público,
para funcionário público, com a intenção de melhorar a assistência ao
povo brasileiro prestada pelo serviço público. O Governador precisa
criar os cargos, mas não confessa que irá fazê-lo. Parece que tem
vergonha de dizer que está fortalecendo o Estado com o
preenchimento de cargos públicos, mesmo que seja por meio de
concurso. Por isso, julgo correta a atitude do Presidente Lula ao
anunciar a recuperação do Estado no Brasil nesse pouco tempo de
Governo, com o preenchimento de mais de 40 mil cargos por
concurso público.

E notícia alvissareira saber que temos um Presidente que busca a
recuperação do Estado depois de anos e anos do sucateamento
imposto pelo pensamento majoritário do neoliberalismo no mundo. O
Presidente retoma a justiça com a realização de concurso público e
com a concessão de aumento superior à inflação para todas as
categorias do funcionalismo público.

Muitos podem dizer que 40 mil cargos é um número pequeno diante
do desmonte neoliberal de oito anos do Governo Fernando Henrique.
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É verdade que é pouco, mas também é verdade que não se
podem recuperar, de uma só vez, os estragos da hegemonia
neoliberal no País durante tantos anos.

O atual Governo tem outra orientação e, se permanecer no poder,
dará novo tratamento ao País, invertendo a lógica neoliberal,
fortalecendo o papel do Estado e favorecendo os mais pobres. A
ampliação do Programa Bolsa-Família é um exemplo disso.

Podem dizer também que repor mais que a inflação ainda é pouco,
porque os funcionários ficaram dez anos, ou mais, sem reajuste. A
crítica procede. Realmente é pouco, porque é enorme a defasagem
acumulada durante um Governo que pensava que o funcionalismo
público não deveria nem existir no País ou quanto menos melhor. Não
fazia concurso público, achatava os salários e buscava destruir o
serviço público. Essa era sua tônica. Há necessidade evidente de o
Governo atual recuperar o Estado brasileiro, e sua vontade já está
expressa em ações.

O quadro do País está mudando, diferentemente do que acontece
em Minas Gerais, em que o pensamento neoliberal é ainda a essência
do Governo - infelizmente. Por isso é que ainda não saímos da política
acéfala que não busca fortalecer o Estado, arrecadar mais e
implementar políticas públicas mais ofensivas. Não. Tudo isso é
deixado de lado, e o Governo simplesmente declara, como fez durante
a greve da Polícia Militar, sua incapacidade de agir.

O jornal "Minas Gerais" do período da greve dos militares mostra a
confissão do Governo do Estado. Segundo declarações oficiais, o
Estado gasta 98,5% de seus recursos com o funcionalismo público e
com o pagamento de dívida e dispõe de apenas 1,5% para o custeio
da, segurança pública, da saúde, da educação, enfim, de tudo.

E evidente, portanto, que o que o Governador propagandeia nos
seus informes publicitários não vem do Governo do Estado. São
verbas que advêm do Governo Federal e que recebem nomes
diferentes dos programas nacionais. Aliás, o próprio Presidente Lula,
que tem grande paciência, reclamou ao jornal "O Globo" que muitos
de seus projetos chegavam a outros Estados e ganhavam outro nome.

Em Minas Gerais, ele citou o projeto Luz para Todos, que recebe
outro nome do Governo do Estado. Todavia, a verba vem do Governo
Federal. 0 Lula reclamou em um tom de brincadeira, não significa que
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esteja magoado. O que importa é que o programa está chegando
às famílias mais pobres. Esse é o pensamento do Presidente e de
todos os que representamos o Governo de mudança no Brasil. Ao
falar, ele se utilizou de uma forma jocosa, apenas mostrando aos
jornalistas o que está acontecendo no País.

A Deputada Maria José Haueisen gosta muito de usar esse termo.
Logo, comentei com ela que o Presidente Lula não sabe da missa a
metade, visto que reclamou apenas do projeto Luz para Todos, mas,
na verdade, todos os projetos que aqui chegam ganham um carimbo
do Governo do Estado com outro nome. O próprio Governo afirma que
só tem 1,5% para investimento em custeio. Ademais, confessa que o
que está sendo propagandeado não é feito com verba do Estado, mas
com verba federal. Demonstraremos isso com clareza em nossos
debates do dia-a-dia e, em especial, nos debates eleitorais.

Os tucanos alardearam que querem federalizar a campanha em
Minas Gerais. Entendemos que o debate federalizado é extremamente
produtivo. Mostraremos - além das questões locais, que são
pertinentes ao debate, visto que se trata de eleições municipais - a
importância da federalização da disputa. Com o Governo do Estado
confessando que não tem dinheiro para investir, os municípios e o
próprio Estado só poderão ser assistidos por verbas do Governo
Federal. Portanto, federalizar a disputa servirá para mostrar ao povo o
papel que tem assumido o Governo Federal e o que não tem
assumido o Governo do Estado.

Apesar de o Estado não ter dinheiro, votaremos favoravelmente à
criação de mais três cargos em comissão de Assessor II na Secretaria
de Governo, uma vez que o Governador julga-os necessários para
melhorar a máquina administrativa. Não vamos impedi-lo disso.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há quórum para a continuação dos trabalhos e para a
votação de um projeto de tamanha importância, que cria três cargos
na Secretaria de Governo. Por isso, peço a V. Exa. que, verificando de
plano, encerre a reunião. Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 23, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 33 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 23/6/2004
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 23 Parte

(Ordem do Dia): 2 a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Rogério
Correia e Miguel Martini; aprovação - Inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.335/2003; discurso do Deputado
Rogério Correia; encerramento da discussão; requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas, subemenda e destaque; aprovação;
prejudicialidade das Emendas n os 1, 5, 6, 8 e 9; votação do art. 41 do
Substitutivo n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 2; rejeição; votação
da Emenda n° 3; rejeição; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n°
4; rejeição; votação da Emenda n° 4; rejeição; votação da Emenda n°
7; rejeição - Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 523/2003;
aprovação - Discussão, em to turno, do Projeto de Lei n° 766/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 929/2003; aprovação - Discussão, em 1° tumo, do
Projeto de Lei n° 1.139/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Prosseguimento da discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n°
1.353/2004; discurso da Deputada Jô Moraes; questão de ordem -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - George Hilton - Alberto
Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
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- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão
- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Passos - Marflia
Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h12min, a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado George Hilton, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

2B Parte (Ordem do Dia)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a 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 da

reunião os Projetos de Lei n°s 419 e 425/2003 e 1.347 e 1.348/2004,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados,

cada um por sua vez, requerimentos dos Deputados Rogério Correia,
solicitando a inversão da pauta da reunião de modo que o Projeto de
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Lei n° 1.335/2003 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão; e Miguel Martini, solicitando a
inversão da pauta desta reunião de forma que os Projetos de Lei nos
523, 766, 929 e 1.139/2003 sejam apreciados, nessa ordem, logo
após a apreciação do Projeto de Lei n° 1.335/2003.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas há para apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.33512003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro
de Pessoal do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nos 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 3 e5,
da Comissão de Justiça; 6 a 9, que apresenta; e a Subemenda n° 1,
que apresenta, à Emenda n° 4, da Comissão de Justiça, e pela
rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nos
1 a 9 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. A Presidência informa ao
Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do Estado
por meio da Mensagem n° 226/2004, publicada em 4/6/2004, foram
incorporadas ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento
Interno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e
Deputadas, servidores públicos do IMA, da RURALMINAS e do ITER,
em primeiro lugar, pedi para discutir o projeto de lei em pauta, que
institui a carreira desses servidores, para encaminhar favoravelmente
a votação.

A luta a favor da instituição do plano de carreira do funcionalismo
público é antiga. Até agora, conseguimos aprovar apenas o projeto da
carreira do pessoal da educação, após uma luta de mais de uma
década em prol da estruturação da carreira.

O segundo projeto que chegou a este Plenário, em 10 turno, é
exatamente esse, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de

WiL
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Pessoal do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária.

Todos sabem que esse plano de carreira, em geral, está em
concordância com os demais. Qual o seu problema? Não há a tabela
de salários que instituirá o piso em cada uma das categorias. Os
Deputados e servidores sabem que sem ela o plano não anda, ou
seja, não há ascensão na carreira, seja pela progressão horizontal,
seja pela promoção. Interessa-nos que o plano seja aprovado o mais
rápido possível, até porque o Governador disse que a tabela só
chegará depois disso. O correto seria que ambos fossem enviados
juntos, para que houvesse aplicação imediata.

Quando o plano dos professores foi aprovado, disse que era o
mesmo que ter um carro com a carcaça nova e sem motor. O plano de
carreira que aprovaremos é a mesma coisa, pois o Governo não se
compromete com o envio de seu motor, a tabela salarial. No projeto
da educação, apresentamos uma emenda para que, no prazo de um
mês, o Governo tosse obrigado a enviar a tabela para a Assembléia.
Assim, teríamos a segurança de que não ficaria apenas no discurso,
como acontece, em geral, no Governo Aécio Neves: os temas ficam
no discurso, não são encaminhados. Os Deputados da base
receberam muita pressão do Governo, o que, aliás, ocorre não só na
Assembléia. O Sindicato dos Jornalistas tala, aliás, em lei da mordaça.
O fato é que nossa emenda foi derrotada porque a maioria dos
Deputados não quis obrigar o Governador a remeter a tabela.
Aguardamos que o faça, se é que isso ocorrerá. Esperamos que a
tabela chegue e continuaremos cobrando.

Não apresentaremos a mesma emenda hoje, porque o projeto teria
que voltar à comissão ainda no l 0 turno, o que adiaria a votação. Além
disso, sabemos que a chance de aprovação é pequena. Assim,
optamos por apresentar a emenda que obriga o Governador a enviar o
plano em um mês após a sanção do projeto quando retornar à
comissão, no 20 turno. Esperamos que os funcionários conversem
com os Deputados sobre a necessidade do prazo para a remessa da
tabela, pois, ao que tudo indica, o Governador que ganhar seis meses
para enviá-la.

Na forma original, após aprovado o plano de carreira, o Governador
remeteria à Assembléia Legislativa uma política salarial e depois a
tabela. A política salarial só viria depois de aprovados todos os planos,

ri
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após o que viria o plano de carreira. E evidente que o Governador,
estrategicamente, tenta enrolar os servidores públicos mais este
semestre. Passam as eleições municipais, e não sabemos o que o
Governador fará depois, mesmo porque, quando da greve da Polícia
Militar, publicou no "Minas Gerais" uma nota dizendo que 98,5% da
verba do Estado está comprometida com pagamento dos servidores,
dívidas com a União e outras, sendo apenas 1,5% para custeio em

• todas as áreas do Estado, incluindo todas as suas Secretarias. Aliás,
não sabemos qual a declaração verdadeira, se essa, quando do
aperto da greve, ou se a dos informes publicitários da televisão,
mostrando que o Governo vai muito bem, que faz ótimos
investimentos, que melhorou a educação, a saúde e a máquina do
Estado. Os policiais militares acreditaram em seus dizeres e fizeram
uma greve. A greve dos professores está marcada para o segundo
semestre. Como ele diz uma coisa à população e outra aos
servidores, é preciso ficar claro que o plano de carreira só seguirá
juntamente com a tabela. Como ele não remete a tabela, não
sabemos o que será do plano de carreira.

Infelizmente, a maioria dos Deputados optou por não dar ao
Governador um prazo determinado para que envie a tabela salarial.
Portanto, aprovaremos, em 1° turno, o projeto da forma em que se
encontra. Foi feita uma modificação em todos os planos de carreira da
educação, oriunda de uma discussão, dizendo que não mais há
necessidade de se esperar a vinda do projeto de lei da política salarial
para que depois venha a tabela, ou seja, da forma como estamos
aprovando, o Governador pode enviar a tabela no momento que
quiser, não sendo necessário enviar outro projeto de lei para enrolar
mais ainda o servidor público, como vem fazendo. Isso não significa
que não vá enrolar mas, pelo menos, do ponto de vista legal, não há
necessidade de se esperar uma nova aprovação de lei para o envio
da tabela salarial. E o que conseguimos incluir em todos os planos, na
tentativa de evitar mais seis meses de atraso para o servidor público e
de propaganda na TV com o Governador dizendo que deu aos
professores e aos funcionários do IMA um plano de carreira. O plano
de carreira não está consolidado, apenas aprovado na sua carcaça,
faltando o motor para que ande. Só existirá plano de carreira quando
houver tabela e piso salarial.

Mim
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Encaminho favoravelmente a votação com essas ressalvas,

colocando-me à disposição dos funcionários para pressionar o
Governador após a sanção do projeto de lei do plano de carreira, para
a remessa imediata da tabela salarial. Esse procedimento fará com
que o plano de carreira para os servidores públicos se tome uma
realidade, não ficando apenas no discurso, já que é esperado há mais
de uma década. Peço a aprovação do projeto, insistindo na
necessidade, por parte dos servidores públicos, de uma grande
unidade para arrancar do Governo a tabela salarial, a fim de que o
plano se torne uma realidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada, solicitando a votação destacada do art. 41 do Substitutivo n°
1. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n°
1, salvo emendas, subemenda e destaque. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 41 do Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em votação, a Emenda n° 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda n° 7. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
podando, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.33512003 na
forma do Substitutivo n° 1, exceto o seu art. 41. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 52312003, do Deputado
Luiz Fernando Faria, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Novo o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°766/2003, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Arcos o imóvel que especifica. 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, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 766/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°929/2003, do Deputado
Elmiro Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Presidente Olegário o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.139/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter à Sra. Maria Inêz Castro Moreira o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.139/2003 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
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Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.35312004, do Governador do Estado, que transforma cargos de
provimento em comissão da Secretaria de Estado de Governo, a que
se referem o art. 20 e o Anexo X do Decreto n°43.187, de 10/2/2003.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, a Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
Deputados e Deputadas, darei prosseguimento à discussão do Projeto
de Lei n° 1.353, que transforma cargos de provimento em comissão da
Secretaria de Governo, a que se referem o art. 2 0 e o Anexo X do
Decreto n° 43.187, de 10/2/2003. Parece-me desnecessário voltar a
essa discussão. O Líder do Bloco, Deputado Rogério Correia, usou
seus 60 minutos regimentais para debater o assunto. Ele colocou a
essência do problema com muita competência, discutindo a natureza
do projeto. Caro Presidente, peço a V. Exa. que releve os rigores
regimentais e que me permita, antes de entrar na discussão do
projeto, fazer, mais uma vez, uma homenagem àquele que hoje passa
pelas ruas do Rio de Janeiro, visitando o seu primeiro CIEP e
embarcando para São Borja. Esta Casa fez ontem uma reunião
especial para o ex-Governador Brizola, em que muitos dos Deputados
e muitas das Deputadas que usaram a palavra deixaram um registro
histórico sobre ele. A vida é inexorável. Nós, um dia, passamos.
Homens e mulheres passam pela vida e deixam apenas saudade, pois
são importantes para os seus. Mas há homens e mulheres que
passam pela vida e deixam mais que saudade, deixam lições e
heranças políticas que dizem respeito à contribuição que deram à
história do Brasil.

Foi o que ocorreu com o ex-Governador Leonel Brizola. Um homem
que se incorpora na história do Brasil, com suas diferenças. Um
homem contraditório, que tinha suas opiniões e fazia questão de
expressá-las, de conviver com os divergentes.

Meu partido, em muitos momentos, teve opiniões diferenciadas. Mas
o PCdoB soube respeitar algo que é fundamental na vida desse
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homem público: seu compromisso com a causa pública. Morreu
sem qualquer sombra sobre o uso dos recursos e da coisa pública. Foi
um homem público e um democrata. Empenhou-se na campanha da
legalidade, na defesa das instituições deste País. Foi um patriota, que
soube ter a coragem de enfrentar, de 1961 até agora, os adversários
do País e de chegar até este momento defendendo a necessidade de
se libertar o País das amarras dos monopólios internacionais, não no
sentido do isolamento. O Brasil não tem chance nenhuma de chegar a
qualquer processo de incorporação, de integração na economia
globalizada, na economia mundial, de forma isolada. Ele usava um
termo que já tinha sido superado nas campanhas passadas: as perdas
internacionais, que usava repetidamente.

Hoje, mais do que nunca, o Brasil se embandeira de forma moderna,
mas herdada de seu pensamento, do controle do fluxo de capitais, da
reestruturação da dívida. Não é possível que nossa riqueza se esvaia
nesse sorvedouro, os grandes monopólios e os grandes Bancos
internacionais, a grande banca internacional, que suga do nosso País.

Por isso, faço esta homenagem para entrar no debate, lembrando
que o debate tem a ver com uma bandeira que o ex-Governador
Leonel Brizola levantava: a bandeira da defesa do Estado, da coisa
pública.

Termino minha homenagem, neste momento em que o ex-
Governador Leonel Brizola caminha pelas ruas do Rio de Janeiro,
cruzará os ares deste País rumo ao Sul, à sua terra querida, São
Borja, onde descansará, com um poema de Carlos Marighella, que
marca a vida desse homem público, que foi Leonel Brizola: (- Lê:)

"E preciso não ter medo, / é preciso ter a coragem de dizer. / Há os
que têm vocação para escravo, / mas há os escravos que revoltam
contra a escravidão. / Não ficar de joelhos, / que não é racional
renunciar a ser livre. / Mesmo os escravos por vocação / devem ser
obrigados a ser livres, / quando as algemas forem quebradas. / E
preciso não ter medo, / é preciso ter a coragem de dizer. / O homem
deve ser livre... / O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo,
/ e pode mesmo existir até quando não se é livre. / E no entanto ele é
em si mesmo / a expressão mais elevada do que houver de mais livre
/ em todas as gamas do humano sentimento. / E preciso não ter
medo, / é preciso ter a coragem de dizer".

WN
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O ex-Governador Leonel Brizola não teve medo e teve a

coragem de dizer. Por isso, faço esse registro para que a juventude de
hoje compreenda que aquela figura que, do ponto de vista da opinião
pública, se distanciou do debate presente relembrasse a herança que
ele deixou: o amor à liberdade, à defesa da causa pública e à defesa
da soberania do País.

Inspirada em Leonel Brizola, caro Presidente, estamos aqui para
discutir esse projeto de lei que o Governo Aécio Neves mandou a esta
Casa.

Aparentemente, o Projeto de Lei n° 1.353 é simples - transforma dez
cargos de provimento em comissão de Assistente Auxiliar em três
cargos de provimento em comissão de Assessor II. Com certeza,
todos concordaríamos, até porque defendemos que o Estado tenha
uma estrutura adequada para funcionar. Mas é nesse ponto que o
Deputado Rogério Correia situou muito bem a sua exposição. Que
história é essa de Estado mínimo? Essa é a história de um Estado que
enfraquece os serviços públicos e as possibilidades de investimento e
de desenvolvimento. Para que o País e o Estado de Minas Gerais
possam retomar essas possibilidades, o Estado deve ter o tamanho
necessário para cumprir um papel no crescimento e no
desenvolvimento econômico e, sobretudo, para cumprir um papel na
elevação da qualidade de vida de seus moradores, dos homens e das
mulheres que têm a felicidade de morar aqui.

A concepção que o Governador Aécio Neves apresentou em um
primeiro momento, de enxugamento da máquina, era, em primeiro
lugar, uma falácia. Muitos dos cargos que ele dizia que estava
cortando já não estavam preenchidos. Em segundo lugar, esse não é
o problema. Que intenção tinha o Presidente Lula quando abriu
concurso para mais 40 mil servidores? A intenção de cumprir
rigorosamente o preceito constitucional do papel do Estado na
atenção às necessidades e demandas do povo brasileiro, ou seja, de
melhorar os serviços de saúde, de adequar a estrutura educacional
para a modernização deste País! Agora, perdemos um homem,
Leonel Brizola, que tinha consciência de que a educação, na história
da humanidade, foi a máquina propulsora do desenvolvimento e do
crescimento econômico dos países. Quando o Presidente Lula
apresentou a idéia do concurso público, os antigos defensores do
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modelo neoliberal, que governavam o País anteriormente,
criticaram-no, alegando que isso acarretaria o inchaço da máquina
pública. Que história de concurso é essa?, indagavam. E uma história
de concurso, sim. Primeiramente, para acabar com essa história de
terceirizações e de contratos precarizados, que não agüentamos mais,
com os servidores tendo de se adapte à fragilização dos seus vínculos
com o Estado e com o serviço. Mas é sobretudo para garantir que
neste País a segurança não seja mínima, mas necessária. Que se
tenha uma máquina pública que se adapte às exigências de uma
sociedade que se modernizou - porque é certo que o Brasil se
desenvolveu tecnologicamente, mas com um grau de desigualdade
social absolutamente fenomenal. E isso que nos assusta e nos deixa
indignados.

Ao olharmos para o projeto da Secretaria de Governo, poderíamos
dizer que, sem dúvida, não há o que discutir. Está aqui o art. 2°:
"Ficam identificados e lotados os cargos de provimento em comissão
de que trata o artigo anterior, de acordo com os Anexos II a XXII deste
decreto.". Nos artigos citados, o Governo criou 41 cargos de Assessor
II, sendo 13 de recrutamento amplo e 28 de recrutamento limitado; e
25 vagas de assistentes, sendo 8 de recrutamento amplo e 17 de
recrutamento limitado. O que faz o Secretário? Pega 10 dos 25 e os
transforma em 3 de assessores. Isso é trocar seis por meia dúzia.
Nesse projeto, não há nenhuma alteração com relação aos gastos.
Acho que o Secretário deve estar querendo recursos, assessores,
contratar pessoas para atendê-lo. E quem somos nós para questionar
a necessidade do Estado?

Essa proposta mostra, na prática, a falência da concepção de
Estado mínimo e de enxugamento da máquina pública, que
Governador Aécio Neves apresentou no início do seu Governo.

Temos ainda inúmeros dados para fornecer sobre a dinâmica da
indicação desses cargos. Sei que teremos outras oportunidades de
voltar a esse assunto, porque precisamos discuti-lo com a base do
Governo. Muito obrigada.

Questão de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, devido ao funcionamento

das comissões, percebo certa exaustão na composição deste
Plenário. Por isso solicito a V. Exa. que encerre, de plano, esta



1705
reunião, para que me seja dada oportunidade de continuar
debatendo esse tema na próxima reunião, mostrando, como fez o
Deputado Rogério Correia, nosso Líder, que tão bem nos representa,
que o Estado neoliberal faliu em todo o mundo. E preciso que o
Estado tome conta do seu povo e da capacidade de crescimento do
País. Derrotamos os Estados Unidos na OMC, porque possuem
subsídios para proteger sua economia, podendo intervir quando
necessário, mas proibiam que fizéssemos o mesmo.

Como o assunto é complexo, solicito a V. Exa. que encerre, de
plano, esta reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.353/2004 e, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.396/2004, uma vez que permaneceram
em ordem do dia para discussão por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião especial
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 34 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 24/6/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: Ata - 2 a Parte

(Ordem do Dia): 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Wanderley Ávila; aprovação - Votação,
em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.353/2004; votação do Substitutivo
n° 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; questões de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; exitência de quórum para
votação; renovação da votação do Substitutivo n° 1; aprovação;
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verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação - Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - George Hilton - Alberto Bejani - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha
- Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Marcelo Gonçalves - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h14min, a lista de

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

V Parte
Ata

- O Deputado Gilberto Abramo, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
28 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em su 28 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na 10 Fase.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

kA
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Wanderley Ávila, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de
modo que a Proposta de Emenda à Constituição n° 22/2003 seja
apreciada em último lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.35312004, do
Governador do Estado, que transforma cargos de provimento em
comissão da Secretaria de Estado de Governo a que se referem o art.
20 e o Anexo X do Decreto n° 43.187, de 10/2/2003. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
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 - Votou apenas um Deputado. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questões de Ordem

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito seja feita a
chamada para recomposição de quórum.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, foi feita a verificação
do quórum da votação. Já que não houve quórum para a votação do
projeto, peço a V. Exa que encerre a reunião, pois está evidente a
não-existência de Deputados em Plenário para a sua continuação.

O Sr. Presidente - A Presidência entende perfeitamente a sua
posição regimental, mas lamenta, uma vez que o Deputado Paulo
Piau pediu a recomposição de quórum antes de V. Exa. se pronunciar.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a votação desse
projeto ficará prejudicada?



1708
O Sr. Presidente - Deputado, já foi tomada sem efeito a votação

do Substitutivo n° 1.
O Deputado Rogério Correia - A recomposição de quórum será para

a votação de outros projetos?
O Sr. Presidente - Será para a votação do Substitutivo n° 1 e dos

demais projetos da pauta.
O Deputado Rogério Correia - Nesse caso, a reunião não deveria

ser encerrada, já que não há quórum para a votação desse projeto?
O Sr. Presidente - Se houver quórum para a votação, a reunião não

será encerrada. A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Paulo Piau, solicita ao Sr. Secretáro que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Há
quórum para votação. A Presidência vai renovar a votação do
Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
aos Deputados que ainda não registraram suas presenças no painel
que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, há apenas 16
Deputados e, portanto, não há quórum para o prosseguimento dos
trabalhos. Solicito-lhe o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a • reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a

ri
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reunião.

ATA DAi? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 27/5/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira, Leonídio Bouças e Laudelino Augusto (substituindo este à
Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança do PT).
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.613, 1.617, 1.626,

1.635, 1.641, 1.644 e 1.65812004 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
1.623, 1.625, 1.627, 1.632, 1.653 e 1.654/2004 (relator: Deputado
Leonídio Bouças); 1.596, 1.611, 1.616, 1.624, 1.630, 1.634, 1.637,
1.645, 1.651, 1.656, 1.657 e 1.661/2004 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 1.608, 1.620, 1.643, 1.652 e 1.659/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); 1.609, 1.619, 1.622, 1.629, 1.631,
1.636, 1.639, 1.649, 1.650, 1.655 e 1.662/2004 (relator: Deputado
Ermano Batista); 1.612, 1.614, 1.618, 1.628, 1.642 e 1.660/2004
(relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.621, 1.633, 1.638 e
1.648/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à ? Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos
Projetos de Lei nos 530, 1.091 e 1.112/2003 e 1.52012004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); 1.468 e 1.49812004, 544/2003 e
1.571/2004 (relator: Deputado Ermano Batista, tendo sido os três
últimos pareceres lidos pelo Deputado Leonardo Moreira); 1.035/2003
(relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição);
1.420 e 1.531/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto, em virtude
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de redistribuição); e 1.550/2004 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). Encerrada a discussão do parecer que conclui pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei
n° 1 .465/2004, o Deputado Laudelino Augusto apresenta requerimento
solicitando o adiamento da votação do referido parecer, o qual é
aprovado. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 355/2003, 1.348 e

1.351/2004 (relator Deputado Leonídio Bouças, em virtude de
redistribuição); 766/2003 e 1.573/2004 na forma de substitutivos que
receberam o n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição); 1.068/2003 na forma do Substitutivo n° 1, 1.347, 1.537,
1.538 e 1.558/2004 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.304/2003
na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista, tendo
sido o parecer lido pelo Deputado Leonardo Moreira); 1.510/2004 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares). E
aprovado requerimento solicitando seja convertido em diligência ao
Instituto Mineiro de Agropecuária o Projeto de Lei n° 1.514/2004. Na
fase de discussão dos pareceres que concluem pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.585/2004

(relator: Deputado Gustavo Valadares) e 1.605/2004 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão), o Presidente defere pedidos de vista do
Deputado Laudelino Augusto. E aprovado requerimento solicitando
seja convertido em diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão
e ao Prefeito Municipal de Felisburgo o Projeto de Lei n° 1.597/2004
(relator: Deputado Laudelino Augusto, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.048 e 1.18312003
(relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.10212003, 1.421, 1.582 e
1.606/2004 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.433, 1.572 e
1.601/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.577/2004,
1.591/2004 com a Emenda n° 1, 1.602 e 1.603/2004 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão); 1.578/2004 com a Emenda n° 1, 1.580,
1.581, 1.583 e 1.600/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças, em
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virtude de redistribuição); 1.584 e 1.594/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). São aprovados
requerimentos solicitando seja convertido em diligência ao autor o
Projeto de Lei n° 1.57912004 e seja convertido em diligência ao
Diretor-Geral do DER-MG o Projeto de Lei n° 1.628/2004. O
Presidente submete a discussão a mudança do horário das reuniões
ordinárias para as quartas-feiras, às 16 horas, a qual é acatada pelos
membros da 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, 15 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara - Ermano Batista -

Gustavo Valadares.
ATA DA 128 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA,

EM 16/6/2004
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 Olivia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final. A Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar
n° 5012004 e Projetos de Lei nos 1.466, 1.437, 1.454, 1.464,
1.476/2004, (Deputado Doutor Ronaldo) e 1.485, 1.493, 1.504, 1.536,
1.543, 1.544 e 1.547/2004 (Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à
1 8 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final do Projeto de Lei Complementar n° 5012004 e do Projeto de Lei
n° 1.466/2004 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 28 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nos 1.437, 1.454, 1.464, 1.476/2004 (relator:
Deputado Doutor Ronaldo) e 1.485, 1.493, 1.504, 1.536, 1.543, 1.544
e 1.547/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 547/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Deputado Luiz
Menezes ao trecho da Rodovia MG-129 que liga o Município de Itabira
àBR-381.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 514/2003 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 15/5/2003, este órgão colegiado baixou em diligência o projeto
ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado - DER-MG -' a fim de obter informação sobre a existência de
denominação do referido trecho rodoviário.

Uma vez atendida a diligência, a Comissão está apta a examinar a
matéria.

Fundamentação
A Constituição da República dispõe sobre a repartição de

competência legislativa entre os entes federativos no art. 22, em que
estão relacionadas as matérias sobre as quais somente a União pode
legislar, e no ali. 30, incisos 1 e II, que assegura aos municípios a
possibilidade de legislarem sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federação e estadual para atender a suas
peculiaridades. Para os Estados membros, o § 1° do ali. 25 preconiza
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que lhes são reservadas as competências não vedadas pela Carta
Magna. Da análise desses dispositivos, infere-se que o Estado pode
legislar sobre denominação de seus próprios públicos.

No plano infraconstitucional, a matéria está regulada pela Lei n°
13.408, de 1999, cujo art. 1° estabelece que tal denominação será
atribuída por lei. Já o art. 20 estabelece que a escolha do nome deverá
recair em pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, os quais
devem estar correlacionados com a destinação do próprio a ser
denominado. Por sua vez, o art. 30 impõe que não poderá haver, em
um mesmo município, mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado com igual denominação àquela proposta.

Cumpre observar que o Parecer n° 38/2003, emitido pela
Procuradoria Jurídica do DER-MG, esclarece que o trecho rodoviária
referido na proposição integra a rede de conservação daquela
autarquia, de acordo com o Decreto n° 10.060, de 1989, e o Decreto
n°4.595, de 1955, e ainda não recebeu denominação.

Em razão disso, observando-se que o homenageado, na qualidade
de ocupante de cargos públicos, teve participação ativa em diversas
obras na região itabirana, infere-se que os requisitos legais foram
atendidos.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não a
inseriu no domínio da iniciativa reservada a qualquer dos Poderes,
sendo perfeitamente possível a apresentação de projeto dessa
natureza por membro da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 54712003.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 694/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Governador Aureliano
Chaves ao trecho da Rodovia MG-167 que liga o Município de Três
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Pontas ao de Varginha.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, após
ter sido publicada no "Diário do Legislativo" de 10/5/2003, foi a
proposição encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

A proposição foi baixada em diligência ao Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado - DER-MG -' solicitando informações
sobre o referido trecho.

Fundamentação
No tocante à competência para legislar sobre denominação de bem

público, a Constituição da República, no art. 22, não inclui a matéria
em análise entre aquelas sobre as quais cabe à União legislar
privativamente e, no• 1° do art. 25, estabelece que são reservadas
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Carta
Magna.

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, a Constituição mineira, no inciso XIV do art. 61,
concede à Assembléia Legislativa a competência de legislar sobre
bens de domínio público, exigida a sanção do Governador do Estado,
e no art. 66, que estabelece as matérias de iniciativa privativa dos
Chefes de cada Poder, não trata daquela ora sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto
está regulamentada pela Lei n° 13.408, de 1999, cujo art. 10
estabelece que a denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado será atribuída por lei. Já o art. 2 0 do citado
diploma legal determina que a escolha recairá 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.

Ademais, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MG -, em resposta à diligência formulada por esta Comissão,

rÀ
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manifestou-se favorável ao projeto de lei em análise, pois essa
rodovia não possui denominação.

Não existe, pois, impedimento à normal tramitação do projeto, que
se encontra de acordo com a legislação pertinente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 694/2003.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

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

1.205/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, tem por objetivo dar a denominação de Prefeito José Afonso de
Oliveira ao trecho da Rodovia LMG-868 que liga o Município de São
Tomé das Letras ao entroncamento da Rodovia LMG-862 - Três
Corações.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo", em 31/1012003, vem
a esta Comissão, que deverá proceder ao seu exame preliminar, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em reunião de 3/12/2003, a proposição foi baixada em diligência ao
DER-MG, para que informasse se o referido trecho possui
denominação oficial e se existe, no município outro próprio público
com a denominação proposta.

Fundamentação
A Federação Brasileira caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão arroladas no art. 22 da Constituição da
República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre
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assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
estadual, para melhor atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado, a regra básica para delimitar sua competência
está consagrada no § 1° do art. 25 da Constituição Federal. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do município; pode, portanto, ser objeto de disciplina jurídica por parte
do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que
estabeleceu 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 o homenageado, já falecido, se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à deflagração do processo legislativo, saliente-se que a
Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa reservada a
qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a apresentação do
projeto no âmbito da Assembléia Legislativa.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento jurídico vigente.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.205/2003.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

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

1.554/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria do Deputado Ricardo Duarte,

tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Machado,
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do Legislativo", ocorrida em 15/4/2004,
este órgão colegiado, a fim de ser
quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado,
desde que possua personalidade jurídica e seja comprovado por
autoridade competente, nos termos do parágrafo único do referido
artigo, que está em funcionamento há mais de dois anos e que os
seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não são remunerados
pelo exercício de seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas, no caso, não havendo óbice à tramitação do projeto.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 15 e 32 do estatuto da
entidade, guardando coerência com a natureza de suas atividades,
prevêem, respectivamente, que as atividades dos membros daquela
sociedade não serão remuneradas e, em caso de ser ela dissolvida, o
seu patrimônio remanescente será destinado a outra instituição
congênere, com sede no Município de Machado.

Apenas para retificar o nome da entidade, está sendo apresentada
emenda à proposição.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .554/2004
com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo

Escola de Samba Mocidade Independente, com sede no Município de
Machado.".

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Dalmo

Ribeiro Silva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ermano Batista.

com sede nesse município.
Após publicação no "Diário

foi o projeto encaminhado
examinado preliminarmente
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.555/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

escopo seja declarado de utilidade pública o Centro Nacional de
Educação Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e
Turismo - CENEP -, com sede no Município de Frutal.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 15/4/2004
e, a seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada,
preliminarmente, nos termos do disposto nos arts. 188 e 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de
utilidade pública estão enunciados no art. V da Lei n.° 12.972, de
1998, a saber: devem elas possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, e seus Diretores, de
reconhecida idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício
de seus cargos.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o
atendimento a tais requisitos e também, nos arts. 18 (a que foi dada
nova redação) e 21 do estatuto da entidade, que seus Diretores e
conselheiros não serão remunerados em razão do trabalho ali
desenvolvido, sendo-lhes, ainda, vedado o recebimento de vantagens
ou benefícios, e que, em caso de dissolução, os seus bens serão
destinados a outra pessoa jurídica de interesse público,
preferencialmente possuidora dos mesmos objetivos.

Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.555/2004.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

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

1.612/2004
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 20712004, fez

remeter o projeto de lei em teta, que pretende seja dada a
denominação de Escola Estadual Coronel Lourenço Belo à Escola
Estadual de Ensino Fundamental de P a 4 a série, localizada no
Município de Capitólio.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Para o exame de mérito da proposição, cabe ressaltar que é

oportuna a indicação do nome de Coronel Lourenço Belo para
denominar a Escola Estadual de Ensino Fundamental de P a 4' série,
situada no Município de Capitólio.

Tal entendimento deve-se ao fato de que em reunião realizada no
dia 1 0/9/2003, o colegiado da escola estadual homologou a referida
denominação por unanimidade dos votos dos seus membros.

E justo, portanto, seja prestada a essa saudosa personalidade a
devida homenagem, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados à comunidade de Capitólio.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.612/2004.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.664/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°
1.66412004 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Servidores da Rede Municipal de Educação de Turmalina, com sede
nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/5/2004, a matéria foi

rÀ
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo a concessão do título de

utilidade pública à Associação dos Servidores da Rede Municipal de
Educação de Turmalina, constituída, segundo o art. 1° de seu
estatuto, "para fins de estudo, coordenação, proteção, representação
e defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais dos
servidores da rede pública municipal de ensino do Município de
Turmalina".

Inicialmente, cabe delinear a finalidade da concessão do título de
utilidade pública, para melhor compreensão da matéria ora
examinada.

O título de utilidade pública é uma forma de o Estado apoiar
entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade,
como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica
e a promoção da educação e da cultura, sem distinção de raça, cor,
credo ou convicções políticas, não tendo o lucro por finalidade.

Como recurso de atuação social, o título é concedido a entidades
que desenvolvem serviços considerados prioritários pelo Estado,
implicando uma aliança entre este e a iniciativa privada. Assim, devem
ser consideradas de utilidade pública as que colaborem para o
alcance dos objetivos sociais do poder público, promovendo ações de
relevância pública e atingindo o maior número de beneficiários.

Para tal concessão, a Lei n° 12.972, de 1998, estabelece condições
que devem ser satisfeitas. Inicialmente, determina seu art. 1° que
somente pode ser declarada de utilidade pública a sociedade civil, a
associação ou a fundação em funcionamento no Estado, com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

Diante disso, cabe ressaltar que a entidade em análise não possui
tal característica. O art. 20 de seu estatuto arrola como suas
finalidades: proteger e defender, judicial e extrajudicialmente, os
direitos coletivos e individuais de seus associados, representar a
categoria perante os poderes públicos, celebrar acordos ou contratos
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coletivos em nome da categoria, defender melhorias das
condições de trabalho, promover eventos de interesse da categoria e
intercâmbio com outras entidades do gênero.

Mesmo as atividades de prestação de serviços assistenciais e
incentivo ao aprimoramento cultural, intelectual e profissional são
restritas ao associado, sendo esse o profissional, ativo ou inativo, que
exerça cargo ou função na rede pública municipal de ensino, conforme
estabelece o art. 40 do estatuto. Ainda, o associado tem o dever de
pagar contribuição mensal fixada pela Assembléia Geral e seus
direitos são pessoais e intransferíveis (art. 6°, li, e § 1° do art. 50 do
estatuto).

Assim sendo, a Associação em tela não possui a característica
básica das entidades de utilidade pública: servir desinteressadamente
à coletividade.

Finalizando, acrescentamos que esse entendimento está de acordo
com as recentes manifestações desta Comissão de Constituição e
Justiça, que, em reuniões realizadas em 13 de abril e 13 de maio
deste ano, aprovou parecer desfavorável sobre os Projetos de Lei nos
1.370 e 1.561, de 2004, que pretendiam conceder o título de utilidade
pública à União dos Vereadores da Região Metropolitana do Vale do
Aço - UVERMEVA - e à Caixa de Assistência dos Servidores de
Itabirito - CASEM 1.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.664/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.682/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, de autoria da Deputada Maria Olívia,

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Tocantins, com sede
nesse município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em

rs
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28/5/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim
de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos art. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o ai. V da Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que os seus diretores,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que foram
atendidas no caso, não havendo, portanto, óbice à tramitação do
projeto.

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 13, § 2° e 43, parágrafo único (aos
quais foi dada nova redação) do estatuto da entidade, guardando
coerência com a natureza de suas atividades, prevêem,
respectivamente, que as atividades dos dirigentes e conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
bonificação ou vantagem; e, em caso de ser ela dissolvida, o seu
patrimônio remanescente será de
devidamente registrada no ConselF
ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.682/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Dalmo

Ribeiro Silva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.688/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Padre João, tem por

?stinado a instituição congênere,
io Nacional de Assistência Social,

rs
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objetivo seja declarada de utilidade pública a entidade
denominada Obras Sociais da Paróquia de Sant'Ana de Sete Lagoas -
OSPASA -, com sede nesse município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
29/5/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado 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
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado,
desde que possua personalidade jurídica e seja comprovado por
autoridade competente, nos termos do parágrafo único do referido
artigo, que está em funcionamento há mais de dois anos e que os
seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não são remunerados
pelo exercício de seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que elas foram
atendidas, no caso, não havendo, portanto, óbice à tramitação do
projeto.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 21 e 49 do estatuto da
entidade, guardando coerência com a natureza de suas atividades,
prevêem, respectivamente, que as atividades dos dirigentes e
conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem; e, em caso de ser ela
dissolvida, o seu patrimônio remanescente será destinado a outra
instituição registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a
entidade pública, preferencialmente que tenha a mesma finalidade e o
mesmo objetivo social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.688/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

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

1.691/2004

rÁl
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro São João Batista, com sede no Município de
Tumialina.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 3/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídicos,
constitucional e legal 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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos, atendendo, pois, ao disposto na Lei n°
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

O § 1° do art. 40 de seu estatuto determina que o exercício das
funções da diretoria e do conselho não será remunerado, e o § 1° do
art. 23 dispõe que, em caso de dissolução da referida entidade, os
bens remanescentes serão destinados a entidades assistenciais
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.691/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

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

1.692/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Instituto de Educação
e Construção da Cidadania - INECC -, com sede no Município de
Divinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/6/2004, vem a matéria a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

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

Constatamos, pois, que o referido Instituto atende ao disposto na Lei
n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.69212004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

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

1.698/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei n° 1.698/2004

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
ao Adolescente e à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e
Adjacência - AAAPTI -' com sede no Município de Contagem.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 3/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados

rÀ
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no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, uma vez que 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.

A não-remuneração dos Diretores e conselheiros está prevista no
art. 23 da instituição, e o art. 29 determina que, no caso de dissolução
da referida entidade, seu patrimônio será destinado a outra
congênere, desde que registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.698/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

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

1.707/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe

objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação de Apoio à
Infância, Juventude, sem Tetos, sem Agua, Idosos e Deficientes e
Transportes do Triângulo Mineiro, com sede no Município de ltuiutaba.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/6/2004, 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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

O art. 34 do estatuto da Associação determina que os cargos
diretivos lá exercidos não serão remunerados, e o art. 40 determina
que, sendo ela dissolvida, o seu patrimônio destinar-se-á a uma

rÀ



1727
entidade congênere, devidamente registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Constata-se, pois, que a referida instituição atende ao disposto na
Lei n° 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

é legalidade do Projeto de Lei n° 1.707/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N o 49/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 49/2003 institui e estrutura a carreira da Advocacia
Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, em razão de correções no texto original, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, no exercício do controle preventivo de
constitucionalidade da proposição, apreciar as questões jurídicas
relativas à matéria, com fulcro no art. 102, III, "a", do citado regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei Complementar n° 49/2003 institui a carreira da

Advocacia Pública do Estado, composta de 375 cargos de provimento
efetivo de Procurador do Estado, na forma do Anexo 1, e a carreira de
Advogado Autárquico, constituída por 23 cargos de provimento
efetivo.

Inicialmente, cumpre salientar que a Advocacia-Geral do Estado é
um órgão subordinado ao Chefe do Poder Executivo e tem a missão
constitucional de representar o Estado judicial e extrajudiciálmente,
cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos
do Poder Executivo, conforme determina o art. 128 da Carta mineira,
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com a redação dada pela Emenda à Constituição n° 56, de 2003,
que instituiu a Advocacia-Geral do Estado. Nos termos do § 2° do
citado art. 128, as consultorias, as assessorias, os departamentos
jurídicos, as procuradorias das autarquias e das fundações, bem como
os demais órgãos e unidades jurídicas das administrações direta e
indireta do Executivo, subordinam-se técnica e juridicamente ao
Advogado-Geral do Estado, que é o chefe da mencionada instituição.

Em linhas gerais, a proposição em análise estabelece as atribuições
específicas do Procurador do Estado e do Advogado Autárquico,
define quadro de pessoal, plano de carreira, carreira, nível, grau e
cargo público de carreira. Define, ainda, os institutos da progressão e
da promoção, podendo esta ocorrer por merecimento ou antigüidade,
os quais são os instrumentos que propiciam o desenvolvimento do
servidor na carreira, observados os requisitos previstos no projeto.
Sinteticamente, a progressão consiste na passagem do servidor para
grau imediatamente superior no mesmo nível a que pertencer,
respeitado o interstício mínimo de dois anos. Prevê a progressão e a
promoção por escolaridade adicional, a ser disciplinada em resolução
do Advogado-Geral Estado, a qual é uma das grandes inovações dos
projetos que tratam dos planos de carreira do Executivo, calcada na
qualificação do servidor. A promoção ocorre mediante a passagem do
servidor para nível imediatamente superior na mesma carreira a que
pertencer; portanto, a progressão implica mudança de grau, ao passo
que a promoção acarreta mudança de nível. Ademais, o projeto
contém disposições básicas sobre os requisitos para o ingresso na
carreira da Advocacia Pública do Estado, as quais deverão
condicionar a elaboração dos futuros editais de concurso público,
além de conter normas atinentes aos deveres, às proibições e aos
impedimentos do Procurador do Estado.

A progressão e a promoção por escolaridade adicional são
mecanismos de evolução na carreira vinculados à realização de
programa ou curso de pós-graduação "stricto sensu", que corresponda
a escolaridade diversa ou superior àquela exigida para o nível em que
o servidor estiver posicionado na carreira. No caso em tela, poderá
ocorrer a redução ou a supressão do interstício necessário e do
quantitativo de avaliações de desempenho satisfatórias. Trata-se, na
verdade, de critério utilizado para estimular e valorizar a qualificação
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técnica dos membros da Advocacia Pública.

Pelas regras atuais, a carreira de Procurador do Estado compreende
três classes: Procurador de 1a Classe, Procurador de 2 a Classe e
Procurador de Classe Especial. O projeto propõe a transformação
dessas três classes em quatro níveis, cada qual composto de quatro
graus, o que resultará em prolongamento da evolução funcional de
tais servidores. Quanto à carreira de Advogado Autárquico, abrange
cinco níveis, cada um composto por dez graus, nos termos do Anexo
1, além da vedação explícita de novos ingressos, conforme determina
o art. 40. E oportuno ressaltar que a jornada de trabalho dos
servidores efetivos da Advocacia Pública do Estado, que compreende
os Procuradores do Estado e os Advogados Autárquicos e
Fundacionais, é de 40 horas semanais, sendo vedado o exercício da
advocacia fora de suas atribuições institucionais; todavia, essa
proibição não alcança esses profissionais do Direito nomeados até
30/12/2003, os quais poderão, ainda, ter jornada de trabalho inferior,
consoante prescrevem o § 2° do art. 6 0 e o art. 35 do projeto.

Saliente-se, ainda, que o projeto propõe a extinção de 3 cargos
vagos de provimento efetivo de Procurador da Junta Comercial do
Estado - JUCEMG - e de 18 cargos vagos de Advogado do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG -, com fulcro no
inciso XIII do art. 90 da Constituição Estadual.

Do ponto de vista formal, o exame do projeto requer a verificação de
dois parâmetros básicos em assuntos dessa natureza. O primeiro se
refere à autoridade competente para a deflagração do processo de
feitura da lei; o segundo diz respeito à espécie legislativa a ser
utilizada para a disciplina da matéria.

No tocante às regras de iniciativa privativa, que constituem
emanação do princípio da separação de Poderes, o ordenamento
constitucional vigente reserva ao Governador do Estado, no art. 66, li I,
"b" e'1", a prerrogativa para a iniciativa de lei que crie ou extinga cargo
ou função públicos da administração direta e para a organização da
Advocacia do Estado, respectivamente. Esta abrange a definição de
competências, a criação e a extinção de cargos públicos, bem como o
estabelecimento do regime jurídico de seus integrantes, incluindo-se
aí o conjunto de prerrogativas, deveres e impedimentos.

Quanto à espécie legislativa eleita pelo constituinte mineiro de 1989
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para a regulação da matéria sob comento, o art. 68,	20, IV,
elevou ao plano de lei complementar a lei orgânica da Advocacia
Pública, que contém as atribuições especificas dos Procuradores do
Estado, bem como suas prerrogativas, deveres e impedimentos, entre
outras matérias correlatas. Como se sabe, a lei complementar
estadual é a espécie normativa de previsão constitucional, cuja
aprovação requer o voto favorável da maioria absoluta dos membros
desta Casa e tem o objetivo de completar a Constituição nos casos
nela previstos.

Assim, do ângulo estritamente formal, inexistem óbices jurídicos que
comprometam a tramitação do projeto; no entanto, a proposição
apresenta vários defeitos de técnica legislativa, a começar pela
sistematização da matéria no texto e pela repetição desnecessária de
várias definições, algumas das quais estão incompletas. Além disso,
verifica-se tratamento jurídico diferenciado em relação à evolução
funcional dos Procuradores do Estado e dos Advogados Autárquicos,
especialmente no que tange aos requisitos para a promoção por
antigüidade e por merecimento, conforme demonstraremos a seguir.

No art. 20 do projeto, que define as atribuições a serem exercidas
pelo Procurador do Estado, pode-se verificar que os incisos 1 e X
possuem a mesma natureza e finalidade, ou seja, tratam das
representações judicial e extrajudicial do Estado, das autarquias e das
fundações públicas mediante delegação de poderes do Advogado-
Geral do Estado. Essa dicção do inciso 1, que tem alcance amplo e
genérico, abrange a prática, em juízo, dos atos de defesa dos
interesses do Estado pelos Procuradores, como está
equivocadamente previsto no inciso X. Embora a redação dos
dispositivos seja diferente, ambos expressam a mesma realidade,
sendo dispensável a manutenção do inciso X.

O inciso XIII do mesmo art. 2 0 da proposição estabelece a
competência desses servidores para desempenhar outras atribuições,
desde que expressamente cometidas por lei ou por ato do Governador
do Estado. Na verdade, a referência explícita ao Chefe do Poder
Executivo constante na parte final do preceito é equivocada, quando,
na verdade, a autoridade a ser indicada é o Advogado-Geral do
Estado, que é o chefe da instituição.

Os arts. 30 e 38 contêm disposições idênticas, ao definirem institutos
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comuns aos integrantes da Advocacia Pública, tais como carreira,
cargo público, nível e grau. Ora, se tais institutos são os mesmos para
ambas as categorias de profissionais do Direito (Procuradores e
Advogados Autárquicos), qual o fundamento para a reprodução de
conceitos sem elementos inovadores? Além do vício de redação
legislativa, essa repetição de comandos afronta também o princípio
constitucional da razoabilidade, por ser inócua, e o princípio da
economia processual, pois aumenta consideravelmente o tamanho do
texto, sem aprimorar seu conteúdo.

Quanto à vedação do exercício da advocacia fora de suas
atribuições institucionais, os arts. 60, "caput", 27, 1, e 35 possuem
comandos análogos, com a ressalva mencionada alhures. Aliás, essa
repetição inútil de comandos é constante no projeto sob comento.
Ainda no tocante à vedação de que se cogita, é oportuno lembrar que
o art. 128, § 30, da Carta mineira, em sua redação original, proibia
expressamente o Procurador do Estado de exercer a advocacia. Com
o advento da Emenda à Constituição n° 56, de 2003, que instituiu a
Advocacia-Geral do Estado e modificou o referido art. 128, a matéria
foi excluída do texto constitucional.Atualmente, essa vedação consta
no art. 21 da Lei Complementar n° 75, de 2004, que dispõe sobre as
assessorias jurídicas dos órgãos da administração direta do Poder
Executivo; entretanto, só vincula os Procuradores do Estado
nomeados após a data da publicação da referida lei complementar
(13/1/2004).

Outra incoerência detectada no projeto se refere à definição de
promoção aplicável ao Procurador do Estado, prevista no "caput" do
art. 16, que está incompleta em relação à definição prevista para o
cargo de Procurador Autárquico, constante no art. 43. Isso porque
aquele preceito não faz nenhuma alusão aos requisitos e às
condições necessários à obtenção da promoção, diferentemente do
que ocorre no art. 43. Se o instituto da promoção é o mesmo para
ambos os operadores do Direito, não há razões para adotar definições
distintas para esses servidores.

Ainda no plano das imprecisões técnico-jurídicas, verifica-se que a
promoção por merecimento e por antigüidade do Procurador do
Estado está condicionada à existência de vagas, consoante dispõem
os arts. 19, IV, e 21, "caput", não havendo determinação expressa
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nesse sentido para o Advogado Autárquico, conforme se
depreende do art. 45 do projeto. A prevalecer tal dicção normativa, a
evolução funcional na carreira de Procurador do Estado ficará mais
difícil, em razão do maior número de requisitos a serem cumpridos, o
que é injustificável, pois as regras de promoção devem ser as
mesmas para tais servidores, principalmente por exercerem atividade
da mesma natureza jurídica.

Por meio da Mensagem n° 234/2004, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa 25 emendas que alteram a redação do
projeto original e visam a corrigir alguns equívocos anteriormente
mencionados.

A Emenda n° 1 prevê a instituição da carreira da Advocacia Pública,
a ser composta por 465 cargos de provimento efetivo de Procurador
do Estado, distribuídos nos níveis da carreira. Para tanto, propõe-se a
modificação do art. 1° do projeto, o que possibilitará que o quantitativo
de cargos de Procurador do Estado e sua distribuição nos níveis da
carreira possam ser alterados por meio de lei ordinária. Em razão
dessa alteração, a Emenda n° 25 sugere a substituição da Tabela 1.1
constante no Anexo 1 do projeto. Propõe-se, ainda, a inserção de
parágrafo ao citado art. 1°, objetivando demonstrar os critérios
considerados para a obtenção do quantitativo total de cargos da
carreira da Advocacia Pública do Estado, o que contribui para a
clareza do texto legal. Propõe-se o mesmo para a carreira de
Advogado Autárquico, mediante a inserção de § 3 0 no art. 36 da
proposição, por meio da Emenda n° 17.

A Emenda n° 2 propõe a alteração dos incisos VII e XIII do art. 2 0 do
projeto, proporcionando a adequada abrangência a certas atribuições
dos ocupantes de cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado.

A Emenda n° 3 sugere a modificação de conceitos utilizados no art.
3° da proposição, principalmente no que diz respeito à inserção do
conceito de "Grupo de Atividades" e à mudança na definição de
"Quadro de Pessoal". Propõe, ainda, a alteração do art. 4 0, com vistas
ao aprimoramento do texto.

A Emenda n° 4 acrescenta o § 3 0 ao art. 5° do projeto e objetiva
proibir a mudança de lotação de cargos de provimento efetivo da
carreira da Advocacia Pública do Estado, bem como a transferência
de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da
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administração pública. Dispositivo semelhante estabelece idêntica
regra paraa carreira de Advogado Autárquico, conforme prevê a
Emenda n° 19, que altera o ad. 39, § 2 0, do projeto.

Por meio da Emenda n° 5, propõe-se que a parte final do "caput" do
art. 60 do projeto seja deslocada para o respectivo § 1° e que o termo
"caput" seja suprimido da redação do § 2 0 do referido artigo. Assim, a
vedação do exercício da advocacia pelo Procurador do Estado fora de
suas atribuições institucionais, bem como de outras atividades
remuneradas, concentrou-se em um parágrafo apenas, conferindo-se
maior clareza e qualidade técnica ao texto. No que tange às exceções
ao disposto no § 1° do citado art. 6 0 , propõe-se, de forma explícita, a
possibilidade de o Procurador do Estado exercer a atividade de
magistério, seja na esfera pública, seja na esfera privada, observada
sempre a compatibilidade de horários. Conseqüentemente, sugere a
adaptação do art. 35 do projeto.

A Emenda n° 6 incide sobre o § 2 0 do art. 9° da proposição, que trata
do concurso público para ingresso na carreira da Advocacia Pública. A
redação proposta condiciona a realização desse procedimento
administrativo a iniciativa do Advogado-Geral do Estado, quando
reclamar a necessidade da instituição, e após a aprovação prévia do
órgão estadual competente.

A Emenda n° 7 propõe a alteração dos títulos do Capítulo 1 do Título
1, da Seção II do Capítulo 1 do Título 1, bem como do Capítulo IV do
projeto, e consiste basicamente em substituir a expressão "carreira de
Procurador do Estado" pela expressão "carreira da Advocacia Pública
do Estado".

A Emenda n° 8 sugere a supressão dos § 2 0 e 30 do art. 15 do
projeto, acatando solicitação da Advocacia-Geral do Estado para que
não houvesse previsão de promoção por escolaridade adicional para o
Procurador do Estado.

A Emenda n°9 acrescenta parágrafo único ao art. 19 da proposição,
no intuito de estabelecer critérios de desempate para a promoção por
merecimento do Procurador do Estado.

A Emenda n° 10 propõe a modificação do parágrafo único do art. 20
e objetiva conferir maior clareza ao preceito e garantir maior coerência
entre o comando do "caput" e o preceito objeto de alteração
redacional.
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Por meio da Emenda n° 11, não justificada pelo autor, o Chefe

do Poder Executivo propõe nova redação para o art. 23 do projeto,
que trata dos casos de perda do cargo de Procurador do Estado. A
única inovação constante nessa emenda consiste no acréscimo da
expressão "e sua respectiva regulamentação" na parte final do
dispositivo, logo após a menção explícita à Lei Complementar n° 71,
que disciplina a avaliação periódica de desempenho.

A Emenda n° 12 sugere a supressão da parte final do inciso li do art.
25 do projeto, a qual confere direito a concessão de pode de arma ao
Procurador do Estado, em razão da incompatibilidade da norma com o
disposto na Lei Federal n° 10.826, de 2003, conhecida como Estatuto
do Desarmamento. E oportuno salientar que a citada emenda é o
resultado de um questionamento técnico realizado pela Consultoria
Temática desta Casa em face da superveniência da citada lei, que
concentrou na Polícia Federal a prerrogativa para a concessão de
pode de arma.

A Emenda n° 13 propõe a supressão do inciso VI do art. 27 do
projeto, por conter disposição idêntica à do inciso III do citado artigo,
sem introduzir novidades na ordem jurídica.

A Emenda n° 14 incide sobre o art. 30 da proposição e determina a
transformação dos atuais cargos de Procurador do Estado de P
Classe, Procurador do Estado de 2a Classe e Procurador do Estado
de 3' Classe em cargos de Procurador do Estado Nível 1, Procurador
do Estado Nível II e Procurador do Estado Nível III, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II. Ademais, cria o nível IV da
carreira da Advocacia Pública do Estado, composto por cargos de
provimento efetivo de Procurador do Estado Nível IV.

A Emenda n° 15, por sua vez, propõe a supressão dos ads. 31 e 32,
que serão deslocados para a parte final do projeto em referência.

A Emenda n° 16 sugere nova redação para o art. 33 da proposição,
que assegura ao servidor efetivo do Executivo que ingressar na
carreira da Advocacia Pública do Estado, em decorrência de
aprovação em concurso público, o direito de perceber a diferença
entre ambas as remunerações a título de vantagem pessoal, quando a
remuneração do novo cargo for inferior à do cargo antigo. Como a
redação original do preceito é confusa e extremamente longa,
objetiva-se conferir maior clareza ao preceito a fim de contribuir para a
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sua adequada interpretação, à luz do disposto no art. 118 do
ADCT da Carta mineira. Procedimento análogo foi adotado nos
demais projetos de carreira do Executivo que tramitam nesta
Assembléia, após uma série de reuniões e debates entre técnicos da
Casa e da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão -
SEPLAG.

A Emenda n° 17 sugere o aumento do quantitativo constante no art.
36 do projeto, de 23 para 41 cargos de provimento efetivo de
Advogado Autárquico. Isso porque os cargos da carreira proposta de
Advogado Autárquico são resultantes da transformação de cargos de
Advogado do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado -
IPSEMG. Verificou-se, pois, que o número de cargos providos de
Advogado da citada autarquia é maior do que o considerado por
ocasião da elaboração do Projeto de Lei Complementar n° 49/2003,
razão pela qual se torna necessário proceder a tal adaptação.

A Emenda n° 18 propõe a supressão do art. 38 do projeto, o qual
reproduz literal e indevidamente as disposições do art. 30, que contém
definições aplicáveis tanto à carreira de Procurador do Estado quanto
à carreira de Advogado Autárquico. Trata-se, na verdade, de mera
repetição de preceitos, fato que justifica a eliminação do citado
dispositivo.

Por meio da Emenda n° 19, altera-se a redação do art. 39 do projeto,
que estabelece a vinculação dos cargos de Advogado Autárquico à
Advocacia-Geral do Estado. Tendo em vista o aperfeiçoamento do
texto original, propõe-se a lotação desses cargos na Advocacia-Geral,
em vez de se prever a vinculação ao referido órgão.

A Emenda n° 20 visa a inserir dois artigos no projeto, após o art. 39.
O primeiro trata da designação do Advogado Autárquico para o
exercício de suas atribuições nas autarquias e nas fundações
públicas; o segundo estabelece a jornada de trabalho de 30 horas
semanais para esses profissionais do Direito. Alega o Governador do
Estado que "o deslocamento do dispositivo que regulamenta a carga
horária laboral objetiva conferir melhor organização lógica ao projeto.
Ainda no que toca a referida jornada de trabalho, foi ela modificada
para 30 horas semanais, objetivando-se a manutenção da atual carga
horária laboral dos ocupantes de cargo de provimento efetivo de
Advogado do IPSEMG, os quais serão os futuros Advogados

WAIS



1736
Autárquicos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas
para a instituição e a estruturação dos planos de carreira do Poder
Executivo".

A Emenda n° 21 tem o escopo de suprimir a parte final do art. 44,
visto que não haverá outros ingressos na carreira de Advogado
Autárquico em nenhum de seus níveis; entretanto, a manutenção do
preceito, com a supressão sugerida, justifica-se em razão de existirem
servidores em estágio probatório, ocupantes dos cargos de Advogado
do IPSEMG que passarão a integrar a carreira proposta de Advogado
Autárquico, aplicando-se-lhes a norma em referência.

A Emenda n° 22 propõe a supressão dos arts. 49 e 50 do projeto, os
quais foram deslocados para outra parte, para fins de melhor
estruturação do texto. Além disso, sugere a inserção de dispositivo
antes do art. 51, o qual estabelece comando relativo às tabelas de
vencimento básico das carreiras da Advocacia Pública.

A Emenda n° 23 visa a introduzir dois artigos após o art. 54. O
primeiro diz respeito ao enquadramento do inativo na estrutura das
novas carreiras na forma da correlação constante no Anexo II, para
fins de percepção do provento; o segundo se refere à faculdade de o
Procurador do Estado ocupar cargo de provimento em comissão de
recrutamento limitado, lotado nas autarquias e nas fundações
públicas, mediante indicação do Advogado-Geral do Estado e
nomeação do Governador do Estado.

A Emenda n° 24 propõe a inserção de artigo que indique
explicitamente os dispositivos legais revogados, o que contribui para o
enxugamento da legislação e para melhor sistematização do
ordenamento jurídico mineiro.

Finalmente, a Emenda n° 25 sugere a substituição das tabelas do
Anexo 1, relativas à estrutura das carreiras da Advocacia Pública do
Estado e de Advogado Autárquico, em decorrência do aumento do
quantitativo de cargos.

No intuito de corrigir o conjunto de equívocos e imprecisões de
redação legislativa observados na proposição original, apresentamos
o Substitutivo n° 1, que incorpora as emendas formuladas pelo
Governador do Estado, com as adaptações necessárias a melhor
estrutura e sistematização do texto legal.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar
n° 4912003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - Ficam instituídas as seguintes carreiras do Grupo de
Atividades Jurídicas do Estado:

- carreira da Advocacia Pública do Estado, com quatrocentos e
sessenta e cinco cargos de Procurador Público;

II - carreira de Advogado Autárquico, com quarenta e um cargos.
§ 1 0 - A estrutura e a distribuição do quantitativo dos cargos das

carreiras de que trata esta lei são as constantes no Anexo 1.
§ 21 - O quantitativo dos cargos de provimento efetivo das carreiras

de que trata o "caput" deste artigo e sua distribuição nos níveis das
carreiras poderão ser alterados por meio de lei ordinária.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou entidade;

V - plano de carreira o conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em determinada carreira e definem sua
estrutura;

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
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mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VII - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Capítulo li
Da Carreira da Advocacia Pública do Estado

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - São atribuições do cargo de Procurador do Estado da
carreira da Advocacia Pública do Estado:

- representar judicial e extrajudicialmente os órgãos e as entidades
das administrações públicas direta, autárquica e fundacional do
Estado, mediante delegação de poderes do Advogado-Geral do
Estado;

II - emitir parecer em processo administrativo e responder a consulta
sobre matéria de sua competência;

III - sugerir e minutar ação direta de inconstitucional idade, bem como
preparar informações a serem prestadas pelo Governador do Estado;

IV - participar, por determinação do Advogado-Geral do Estado, de
comissão e grupo de trabalho;

V - sugerir declaração de nulidade ou revogação de ato
administrativo;

VI - preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de
autoridade das administrações públicas direta, autárquica e
fundacional do Estado ou em qualquer ação constitucional;

VII - exercer o controle de legalidade do lançamento, inscrever e
cobrar a dívida ativa de que sejam credores os órgãos da
administração direta do Estado e suas autarquias e fundações
públicas;

VIII - subsidiar a orientação normativa e a supervisão técnica
exercidas pelo Advogado-Geral do Estado nas Assessorias Jurídicas
dos órgãos da administração direta do Poder Executivo e nas
Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações instituídas e
mantidas pelo Estado, sem prejuízo do disposto nas Leis Delegadas
n° 103, de 29 de janeiro de 2003, e n° 110, de 31 de janeiro de 2003;
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IX - zelar, em processos judiciais ou extrajudiciais, pelo

recolhimento das receitas estaduais;
X - emitir parecer em procedimentos de dação em pagamento,

transação, remissão e anistia e outras modalidades de extinção e
exclusão de créditos do Estado, de natureza tributária ou não;

XI - sugerir alteração de lei ou de ato normativo;
XII - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por

lei, pelo Advogado-Geral do Estado ou pelo Governador do Estado.
Art. 40 - Os cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado são

lotados no quadro de pessoal da Advocacia-Geral do Estado, com
exercício:

- na Advocacia-Geral do Estado;
II - nas Assessorias Jurídicas dos órgãos da administração direta do

Poder Executivo;
III - nas Procuradorias das autarquias e das fundações estaduais.
§ 1° - O local de exercício dos cargos a que se refere o "caput" será

definido em ato do Advogado-Geral do Estado.
§ 2° - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo

de provimento efetivo de Procurador do Estado para unidades
administrativas distintas daquelas a que se refere o "caput" deste
artigo apenas para o exercício de cargo de provimento em comissão
ou função gratificada.

§ 3° - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira da
Advocacia Pública do Estado e a transferência de seus ocupantes
para órgãos ou entidades da administração pública estadual não
relacionados no "caput" deste artigo.

Art. 51 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo
da carreira da Advocacia Pública do Estado cumprirão jornada de
quarenta horas semanais.

Art. 60 - E vedado ao servidor a que se refere o "caput" deste artigo o
exercício da advocacia fora de suas atribuições institucionais, bem
como de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de magistério
e as acumulações a que se referem as alíneas do inciso XVI e o inciso
XVII do art. 37 da Constituição da República, observada a
compatibilidade de horários.

Seção II
Do Ingresso
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Ad. 70 - O ingresso na carreira da Advocacia Pública do Estado

dar-se-á no primeiro grau do nível inicial do cargo de Procurador do
Estado e dependerá de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, em todas as suas fases.

Parágrafo único - São requisitos para o ingresso na carreira da
Advocacia Pública do Estado:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ser bacharel em Direito inscrito na Ordem dos Advogados do

Brasil.
Art. 80 - O concurso para ingresso na carreira da Advocacia Pública

do Estado terá caracteres eliminatório e classificatório e conterá as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
- comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de

regulamento.
§ 1° - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão

publicadas em edital aprovado pelo Conselho da Advocacia-Geral do
Estado, que especificará, tendo em vista as especificidades e
peculiaridades 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 - a pontuação mínima exigida para aprovação;
IV - os critérios de avaliação de títulos;
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) estar no gozo dos direitos políticos;
b) estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima de nível superior exigida para o ingresso

na carreira.
§ 2° - O concurso será convocado pelo Advogado-Geral do Estado,

quando o reclamar a necessidade da instituição, mediante aprovação
do órgão competente.

Art. 9° - Concluído o concurso público e homologados os resultados,
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a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação, respeitado o prazo de validade do concurso.

§ 1° - Os resultados do concurso serão homologados pelo
Advogado-Geral do Estado, por meio de resolução.

§ 2° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 30 - Ao Conselho da Advocacia-Geral do Estado compete decidir
sobre a prorrogação do prazo de validade do concurso.

Art. 10 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitas constantes nos incisos VI e Vil do §
1 0 do art. 80 desta lei;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 11 - A nomeação, a posse e o exercício do cargo de Procurador

do Estado regulam-se pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado, observado o disposto nesta lei complementar.

Parágrafo único - Poderá ser instituído curso preparatório para o
exercício das atribuições da carreira de que trata esta lei
complementar.

Art. 12 - O Procurador do Estado, durante o período de estágio
probatório, será submetido à Avaliação Especial de Desempenho pelo
Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado, após relatório da
Corregedoria, para fins de aquisição de estabilidade, nos termos dos
arts. 41 e 132 da Constituição da República, observadas, no que
couber, as normas que regulamentam a Avaliação Especial de
Desempenho.

Art. 13 - O ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais que ingressar na carreira da
Advocacia Pública do Estado em razão de concurso público, em cargo
com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior
ao do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a
diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.
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Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"

deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção III
Do Desenvolvimento na Carreira da Advocacia Pública

Art. 14 - O desenvolvimento no cargo de Procurador do Estado da
carreira da Advocacia Pública do Estado dar-se-á mediante
progressão e promoção.

Art. 15 - A progressão consiste na passagem do servidor para grau
imediatamente superior no mesmo nível da carreira e será concedida
ao servidor que tiver permanecido em efetivo exercício no grau inferior
pelo prazo mínimo de dois anos e tiver obtido resultado satisfatório em
duas avaliações periódicas de desempenho individual.

Parágrafo único - A progressão dar-se-á por ato do Advogado-Geral
do Estado.

Art. 16 - A promoção consiste na passagem do servidor para nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertencer.

§ 1° - A promoção do Procurador do Estado dar-se-á por ato do
Governador do Estado.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido por ele no momento da promoção.

Art. 17 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
terá início após a conclusão do estágio probatório, e, findo aquele, o
servidor aprovado será posicionado no segundo grau do nível inicial
da respectiva carreira.

Art. 18 - As promoções na carreira da Advocacia Pública do Estado
serão realizadas, altemadamente, por antigüidade e por merecimento.

Art. 19 - A promoção do Procurador do Estado por merecimento fica
condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidades orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - obtenção de resultado satisfatório em cinco avaliações periódicas
de desempenho individual, nos termos da legislação vigente;

111 - exercício efetivo do cargo no nível inferior pelo prazo mínimo de
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cinco anos;

IV - existência de vagas.
Parágrafo único - Na hipótese de empate entre dois ou mais

candidatos, serão utilizados os critérios de desempate previstos no §
70 do art. 21.

Art. 20 - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do
cargo somente poderá ser promovido por merecimento se estiver,
autorizado pelo Conselho da Advocacia-Geral do Estado, no
desempenho de função fora da Advocacia-Geral do Estado.

Parágrafo único - O afastamento do Procurador do Estado do efetivo
exercício do cargo sem a autorização do Conselho da Advocacia-
Geral do Estado ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins
de promoção, contando-se, para tal fim, o período anterior ao
afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva avaliação
periódica de desempenho individual.

Art. 21 - A promoção por antigüidade do Procurador do Estado fica
condicionada à existência de vagas e será apurada por tempo de
serviço no nível.

§ 1 o - Não terá direito à promoção por antigüidade o Procurador do
Estado que, no período aquisitivo, receber avaliação periódica de
desempenho individual insatisfatória.

§ 2° - Para concorrer à promoção por antigüidade, o servidor deverá
estar posicionado no último grau do respectivo nível da carreira.

§ 30 - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Advogado-Geral
do Estado mandará publicar no órgão oficial dos Poderes do Estado o
número de cargos vagos existentes nos níveis da carreira de que trata
esta lei e a lista de classificação dos Procuradores do Estado, por
ordem de antigüidade, correspondente a cada nível da carreira.

§ 40 - A promoção por antigüidade dos servidores da carreira da
Advocacia Pública do Estado será feita de acordo com a ordem de
classificação estabelecida pela lista de antigüidade, respeitado o limite
de vagas existentes em cada nível.

§ 5° - As reclamações contra a lista de classificação deverão ser
apresentadas no prazo de dez dias contados da publicação e serão
analisadas nos termos de regulamento.

§ 6° - Na primeira promoção por antigüidade, se o tempo de serviço
no nível inicial for o mesmo, o desempate far-se-á pela classificação
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dos servidores no respectivo concurso.

§ 70 - Nas promoções subseqüentes, ocorrendo empate na apuração
da antigüidade, serão utilizados os seguintes critérios:

- maior tempo de serviço na carreira;
II - maior tempo de serviço público estadual;
III - maior tempo de serviço público em geral;
IV - idade mais avançada.
Art. 22 - Perderá o direito à progressão e à promoção o Procurador

do Estado que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.
Art. 23 - O Procurador do Estado estável será submetido à Avaliação

Periódica de Desempenho Individual, nos termos da Lei
Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, observadas, no que
couber, as normas que regulamentam a Avaliação Periódica de
Desempenho Individual.

Seção IV
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas do Procurador do

Estado
Art. 24 - O Procurador do Estado que tenha adquirido estabilidade

nos termos do art.12 somente poderá ser demitido em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, em razão de processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em
decorrência de resultados insatisfatórios obtidos em procedimento de
avaliação periódica de desempenho individual, observado, no que
couber, o disposto no art. 249 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, e
o estabelecido na Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, e
em sua regulamentação.

Art. 25 - Em caso de infração penal imputada a Procurador do
Estado, a autoridade policial que dela tomar conhecimento
comunicará imediatamente o fato ao Advogado-Geral do Estado ou a
seu substituto legal, sob pena de responsabilidade.

Art. 26 - São prerrogativas do Procurador do Estado, além das
asseguradas na legislação competente:

- usar distintivos e vestes talares;
II - possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo

aprovado pelo Advogado-Geral do Estado;
III - requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para o

exercício de suas atribuições;

ri



1745
IV - utilizar-se dos meios de transporte e comunicação

estaduais, quando o interesse do serviço o exigir;
V - agir, no desempenho de suas funções, em juízo ou fora dele,

com dispensa de emolumentos e custas, os quais não são devidos,
mesmo que as serventias não sejam oficializadas;

VI - ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que
funcione repartição judicial, ou outro serviço público onde deva
praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício de suas
funções, dentro do expediente regulamentar ou fora dele, desde que
se ache presente qualquer funcionário;

VII - receber honorários advocatícios de sucumbência na forma do
regulamento;

VIII - obter vista dos autos de processos tributários ou
administrativos fora da repartição;

IX - ocupar sala privativa na sede de órgão administrativo julgador.
Seção V

Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos do Procurador do
Estado

Subseção 1
Dos Deveres e das Proibições

Art. 27 - E dever do Procurador do Estado:
- desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais no foro

ou na repartição;
II - realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a

seu cargo e aqueles a ele atribuídos pelo Advogado-Geral do Estado;
III - esgotar os atos processuais e recursos legais cabíveis na defesa

dos interesses do Estado, salvo dispensa prévia fundamentada do
Advogado-Geral do Estado;

IV - observar sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos
em que atuar;

V - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda;
VI - sugerir ao Advogado-Geral do Estado providências para a

melhoria dos serviços no âmbito de sua atuação;
VII - não se afastar, preliminarmente ao ato de aposentadoria ou

durante a tramitação de procedimento disciplinar para apuração de
falta funcional em que seja parte, com autos em seu poder ou em falta
com tarefa que lhe tenha sido previamente atribuída;
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VIII - aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente;
IX - participar efetivamente de promoções e eventos técnicos e

culturais patrocinados pela instituição.
Art. 28 - Além das proibições legais decorrentes do exercício de

cargo público, ao Procurador do Estado é vedado especialmente:
- exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais;

II - aceitar cargo ou exercer função pública ou mandato não
legalmente autorizados;

III - empregar, em qualquer expediente oficial, expressão ou termo
desrespeitosos;

IV - valer-se do cargo para obter vantagens indevidas para si ou
terceiros;

V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto
pertinente às suas funções, salvo quando autorizado pelo Advogado-
Geral do Estado;

VI - praticar ato que macule a imagem da Advocacia-Geral do
Estado ou represente deslealdade para com as diretrizes da
instituição.

Subseção II
Dos Impedimentos

Art. 29 - E defeso ao Procurador do Estado exercer as suas funções
em processo ou procedimento:

- se for parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - se houver atuado como advogado da parte;
III - se houver interesse de seu cônjuge, parente consangüíneo ou

afim, em linha reta ou colateral, até o 3 0 grau;
IV - se houver postulado, antes de ingressar na carreira, como

advogado de qualquer das pessoas de que trata o inciso III.
Art. 30 - O Procurador do Estado não poderá votar sobre

organização de lista para promoção nem participar de comissão ou de
banca de concurso nem intervir no seu julgamento quando ocorrer
hipótese prevista em inciso do art. 29.

Seção VI
Disposição Transitória

Art. 31 - Fica assegurado ao ocupante de cargo
efetivo da carreira da Advocacia Pública do Estado
data de 30 de dezembro de 2003 o exercício da ad

de provimento
nomeado até a
vocacia fora de
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suas atribuições institucionais, não se lhe aplicando as vedações
de que trata o art. 6 0 .

Capítulo III
Da Carreira de Advogado Autárquico

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 32 - São atribuições do cargo de Advogado Autárquico, a serem
exercidas no âmbito das administrações públicas autárquica e
fundacional do Estado:

- representar, judicial e extrajudicialmente, as entidades das
administrações públicas autárquica e fundacional do Poder Executivo,
sob a coordenação e mediante delegação de poderes do Advogado-
Geral do Estado;

II - emitir parecer em processo administrativo e responder a consulta
sobre matéria de sua competência;

III - participar de comissão e grupo de trabalho;
IV - sugerir declaração de nulidade ou revogação de ato

administrativo;
V - preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder

Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de
autoridade das administrações públicas autárquica e fundacional do
Poder Executivo ou em qualquer ação constitucional;

VI - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por
lei ou pelo Advogado-Geral do Estado.

Art. 33 - Os cargos de Advogado Autárquico são lotados no Quadro
de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, com exercício nas
procuradorias das autarquias e das fundações públicas.

§ 1 1 - O local de exercício dos cargos a que se refere o "caput" será
definido em ato do Advogado-Geral do Estado.

§ 21 - E vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Advogado Autárquico, bem como a transferência
de seus ocupantes para os demais Órgãos e entidades da
administração pública estadual.

Art. 34 - Os ocupantes de cargo de Advogado Autárquico cumprirão
jornada de trinta horas semanais.

Art. 35 - Não haverá novos ingressos para a carreira de Advogado
Autárquico, e os cargos de provimento efetivo dela integrantes serão
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extintos com a vacância.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira de Advogado Autárquico

Art. 36 - O desenvolvimento do Advogado Autárquico na carreira
dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 37 - A progressão consiste na passagem do servidor para grau
imediatamente superior no mesmo nível da carreira e será concedida
ao servidor que tiver permanecido em efetivo exercício no grau inferior
pelo prazo mínimo de dois anos e tiver obtido resultado satisfatório em
duas avaliações periódicas de desempenho individual.

Art. 38 - A promoção consiste na passagem do servidor para nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertencer,
condicionada à permanência em efetivo exercício no nível inferior pelo
prazo mínimo de cinco anos e à obtenção de resultado satisfatório em
cinco avaliações periódicas de desempenho individual.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível para o qual
foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido por ele no momento da promoção.

Art. 39 - A promoção do Advogado Autárquico fica condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidades orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - obtenção de resultado satisfatório em cinco avaliações periódicas
de desempenho individual, nos termos da legislação em vigor;

III - permanência em efetivo exercício no nível inferior pelo prazo
mínimo de cinco anos;

IV - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao
qual pretende ser promovido.

Art. 40 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho satisfatórias para fins de
progressão ou promoção na hipótese de formação diversa ou superior
àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado,
relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
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disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 41 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) aplicada pena de suspensão;
b) exonerado ou destituído, por penalidade, de cargo de provimento

em comissão ou função gratificada.
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício no Estatuto do Servidor
Público Estadual e na legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II 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. 42 - A avaliação periódica de desempenho individual para fins
de promoção e progressão será realizada nos termos da legislação
em vigor e de seu regulamento.

Capítulo IV
Disposições Finais

Art. 43 - O quantitativo de cargos das carreiras do Grupo de
Atividades Jurídicas do Estado é resultante da criação e da
transformação de cargos de provimento efetivo determinadas nesta
lei.

Art. 44 - Ficam criados noventa cargos de provimento efetivo de
Procurador do Estado da carreira da Advocacia Pública do Estado.

Art. 45 - Ficam os cargos públicos de provimento efetivo de
Procurador do Estado de 18 Classe, Procurador do Estado de 28
Classe e Procurador do Estado de Classe Especial transformados,
respectivamente, nos cargos públicos de provimento efetivo de
Procurador do Estado 1, Procurador do Estado II e Procurador do
Estado III, na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 46 - Os cargos não extintos de provimento efetivo de Advogado
constantes no anexo a que se refere o art. 1 0 da Lei n° 14.690, de 30
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de julho de 2003, ficam transformados em cargos de provimento
efetivo de Advogado Autárquico, na forma da correlação estabelecida
no Anexo II.

Art. 47 - Os cargos transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata esta lei são os constantes no Anexo 1, e o
quantitativo de cargos que não esteja relacionado nesta lei é
considerado extinto.

Art. 48 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -, três cargos de provimento
efetivo de Procurador, nos termos do inciso XIII do art. 90 da
Constituição do Estado.

Art. 49 - Os cargos de provimento efetivo transformados e extintos
em decorrência desta lei deverão ser relacionados em decreto.

Art. 50 - A Advocacia-Geral do Estado manterá estágio profissional
remunerado para acadêmicos de Direito, selecionados mediante
processo seletivo simplificado, na forma que dispuser resolução do
Advogado-Geral do Estado.

Art. 51 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei serão estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela Lei de Política Remuneratória e observada a
estrutura prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - Os vencimentos básicos dos cargos das carreiras
de que trata esta lei serão estabelecidos em tabelas que conterão
valores diferenciados para as cargas horárias definidas nos arts. 5 1 e
34 desta lei.

Art. 52 - Os servidores públicos que, na data de publicação desta lei,
ocuparem os cargos de provimento efetivo de que tratam os arts. 45 e
46 serão enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme
a tabela de correlação constante no Anexo II.

Parágrafo único - O enquadramento de que trata o "caput" deste
artigo não interferirá no direito a que se refere o art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
Art. 53 - As regras de posicionamento decorrentes do

enquadramento a que se refere o art. 52 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 51, e deverão
abarcar critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
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servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo transformado no cargo integrante das carreiras de que trata
esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo;

Parágrafo único - As regras de posicionamento não poderão
acarretar redução da remuneração percebida pelo servidor na data de
publicação do decreto a que se refere o "caput" deste artigo.

Art. 54 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 52 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico desta carreira, bem como do decreto a que se
refere o art. 54.

§ 10 - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento a que se refere o 'caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico e das vantagens percebidas pelos
servidores na data de publicação do decreto a que se refere o art. 53.

§ 30 - Os atos a que se refere o "capuf' deste artigo serão
formalizados por meio de resolução conjunta do Advogado-Geral do
Estado e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 55 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras de que trata esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo II, 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 das carreiras de que trata esta lei, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se, no
que couber, aos pensionistas.

Art. 56 - O cargo de provimento em comissão de recrutamento
limitado lotado em Procuradoria de autarquia ou fundação pública
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poderá ser ocupado por Procurador do Estado, indicado pelo
Advogado-Geral do Estado, mediante nomeação do Governador do
Estado.

Art. 57 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
do detentor de cargo de advogado transformado em cargo de
Advogado Autárquico, nos termos do art. 46, terá início após a
conclusão do estágio probatório, e, findo aquele, o servidor aprovado
será posicionado no segundo grau do nível da respectiva carreira.

Art. 58 - Ficam revogados os arts. 9° , 10 e 57 a 69 da Lei
Complementar n°30, de 11 de agosto de 1993, e os arts. 12 a 14 da
Lei Complementar n°35, de 30 de dezembro de 1994.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, 50, 51 e 52 da Lei Complementar n°
.......de de de 2004)

1.1 - Estrutura da Carreira da Advocacia Pública do Estado (Emenda
25)

Carga horária: 40 horas por semana
* - O Qaudro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 26.6.2004.
Anexo II

(a que se referem os arts. 47, 49, 52 e 55 da Lei Complementar n°, de
de de 2004)

11.1 - Tabela de Correlação - Carreira da Advocacia Pública do
Estado

* - O Quadro do Anexo II foi publicado no "Diário do Legislativo" de
26.6.2004.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.172/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o Projeto de Lei n°
1.172/2003 tem por objetivo instituir a Campanha Anual de Combate à
Violência e Exploração a Crianças e Adolescentes no Estado e dar
outras providências.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003, foi a

proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Nesta fase de tramitação, cabe a esta Comissão, nos termos do art.
102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno, analisar a matéria
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise cria a Campanha Anual de Combate à

Violência e Exploração a Crianças e Adolescentes com a finalidade de
reprimir, em especial, a violência relacionada com o trabalho infantil e
a exploração sexual; promover medidas efetivas para divulgação dos
direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente; inibir
a cultura da violência; e promover atividades de caráter educativo e
sociocultural nas escolas, visando a concretizar os demais objetivos.

Cuida, ainda, de estabelecer a composição de uma comissão
especial, a ser instituída pelo Poder Executivo, com a
responsabilidade de, anualmente, elaborar a Campanha; no que toca
às despesas decorrentes da execução da futura lei, o projeto prevê
que correrão por conta de dotações financeiras próprias, consignadas
no orçamento vigente.

A matéria atinente à proteção da infância e da juventude está posta
no inciso XV do art. 24 da Constituição da República como
competência concorrente dos entes federativos; cabe, portanto, à
União estabelecer as normas gerais e aos Estados suplementá-las
para atender a suas peculiaridades.

No uso dessas prerrogativas, a União editou a Lei Federal n° 8.069,
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
o Estado de Minas Gerais, a Lei n° 10.501, de 1991, que dispõe sobre
a política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.

Decorre da separação dos Poderes consagrada pelo art. 2 0 da Carta
Magna que a função administrativa é de competência do Chefe do
Poder Executivo. A Constituição mineira observa esse princípio no art.
90, inciso XIV, que determina ser de competência privativa do
Governador do Estado dispor sobre a organização e a atividade do
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Poder Executivo.

Assim, a elaboração e a execução de campanhas são atividades
administrativas que integram o rol de competências do Executivo para
realizar ações de governo e podem prescindir de previsão legal. A
apresentação de projeto de lei tratando de tema dessa natureza
constitui, portanto, uma iniciativa inadequada, uma vez que pretende
obrigar esse Poder a implementar uma ação de sua competência
constitucional.

A mesma análise pode ser feita com relação à criação de comissão
especial no âmbito do Executivo. A estruturação e a definição de
atribuições de tais órgãos também são matéria que, por sua natureza,
se encontra entre aquelas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.
Ainda que todas as alterações em sua estrutura administrativa devam
passar pelo crivo do Poder Legislativo, este não pode, por meio de lei
de sua iniciativa, compelir o Executivo a criar ou alterar a competência
de órgão integrante de sua estrutura administrativa.

Ressalte-se que o art. 70 da Lei n° 10.501 fixa como atribuição do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente formular,
acompanhar e controlar a execução da política estadual dos direitos
da criança e do adolescente, fixando prioridades para a consecução
das ações (incisos 1 e II), além de propor, incentivar e acompanhar
programas de prevenção e atendimento biopsícossocial às crianças e
aos adolescentes vítimas de negligência, maus tratos, exploração
sexual, tortura, pressão psicológica ou intoxicação por efeito de
entorpecentes e drogas afins e outros que possam prejudicar a sua
dignidade (inciso VI).

Entendemos, portanto, que a pretensão do projeto em exame,
embora meritória, encontra óbices à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.172/2003.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.337/2003

Comissão de Constituição e Justiça

rTs
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 14412003, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura as carreiras do Sistema Estadual de Grupo de
Atividades de Saúde.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31112/2003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
No dia 31/12/2003, o Poder Executivo encaminhou a esta Casa

Legislativa o Plano de Carreira do Pessoal do Grupo de Atividades de
Saúde, integrado pela Secretaria de Estado da Saúde - SES -' a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, a
Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS.

O Governador do Estado, para o cumprimento do disposto no
referido projeto, expediu o Decreto n° 43.576, de 919/2003, traçando
as diretrizes para a elaboração dos planos de carreira dos servidores
civis dos diversos órgãos do Estado, após processo de negociação
com representantes dos servidores.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme o disposto no art. 25, "caput" e § 1 0, da Constituição da
República, que dispõe que os Estados se organizam e se regem pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
constitucionais, sendo-lhes reservadas as competências que não lhes
sejam vedadas pela Carta Federal.

Nada há que impeça a proposição de tramitar nesta Casa no que
concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, visto que se
trata de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado,
consoante o disposto no art. 66, III, "b" e "c", da Carta Estadual.

E fundamental lembrar, para efeito da análise que faremos a seguir,
que a Lei n° 869, de 5/7/52, que contém o estatuto dos funcionários,
foi recepcionada pela Carta mineira, no que não contrariou as normas
constitucionais. Além disso, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis é
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lei complementar, consoante o disposto no inciso III do § 2 0 do art.
65 da Constituição Estadual. Assim, por ser lei complementar, não
pode a referida norma ser alterada por meio de lei ordinária.

Embora não sejam matéria objeto de lei complementar, os planos de
carreira têm pontos de interseção com a norma estatutária. Assim
sendo, o projeto em análise deveria respeitar as regras estabelecidas
na lei complementar. A proposição em epígrafe apresenta conceitos
que estão em confronto com o disposto na mencionada Lei n° 869.
Outrossim, há dispositivos no plano de carreira que não se
harmonizam com o estabelecido no estatuto; isso ocorre, por exemplo,
com relação a conceitos básicos de institutos como os do concurso,
do ingresso, da definição de carreira e de cargo público.

O Governador do Estado, visando sanar o problema apontado,
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004,
apresentando as alterações necessárias na Lei n° 869, de 1952.
Assim, é necessário que tanto o Projeto de Lei Complementar n°
52/2004 quanto o projeto em estudo sejam aprovados e promulgados
de forma a garantir a harmonia entre os seus dispositivos, para que o
plano de carreira em análise possa vigorar de forma a regular as
relações entre os servidores públicos estaduais e os órgãos e
entidades nos quais estejam lotados.

Verifica-se que o projeto em tela 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 integrantes das carreiras do Grupo de Atividades em
comento.

Além disso, a proposição reduz o número de carreiras existentes no
Grupo de Atividades de Saúde, reunindo servidores com formações
profissionais diversas. Assim, as diversas modalidades de classes de
cargos serão transformadas em apenas 14, cada uma das quais
estruturada em uma carreira específica, criando a possibilidade de
haver servidores com formações e níveis de escolaridade diferentes
em uma mesma carreira, conforme a exposição de motivos
encaminhada pelo Governador do Estado.

A constitucionalidade desse procedimento tem sido freqüentemente
questionada, uma vez que este pode ser utilizado como forma de
acesso ou provimento derivado, ou seja, o servidor ingressa em uma
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carreira para a qual não prestou concurso, burlando a exigência
constante no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, segundo a
qual a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia
aprovação em concurso público.

Cabe mencionar, como exemplo, que foi julgada improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.335, que questionava a lei
catarinense que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de
Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e
Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, o cargo de Auditor
Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento dos
ocupantes de cargos extintos em classes de nova carreira. Tomou-se
como base, para tanto, o voto do Ministro Gilmar Mendes, que vê
"correspondência e pertinência" temática entre os cargos extintos e a
nova carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A posição
divergente dos Ministros Carlos Valioso e Maurício Corrêa (relator),
vencidos na votação, revela que nem no Supremo Tribunal Federal -
STF - há consenso sobre a matéria. Para que se reúnam diversos
profissionais numa mesma carreira, é preciso que haja semelhança
entre suas atribuições e que estas tenham um grau de complexidade
similar.

A tendência da organização do trabalho, na atualidade, é a do
aumento do número de profissionais que possuam competência para
desenvolver um conjunto de atribuições, reduzindo e dissolvendo as
fronteiras entre as profissões. O aplicador da norma, ao proceder à
interpretação, deve levar em consideração que o contexto social é
parâmetro para a adequada compreensão da legislação e das
propostas para a sua alteração, conforme ditam as modernas teorias
da interpretação. Assim sendo, a atual organização do trabalho, que
releva a importância de trabalhadores multifuncionais, deve ser
considerada na análise da proposta apresentada.

Considerando a posição do STF no caso citado e o contexto social
mencionado, pode-se dizer que a redução do número de carreiras não
é, em tese, inconstitucional, mas, nas comissões de mérito, é
necessária a análise dessa redução, a fim de verificar-se "a natureza e
a complexidade do cargo", nos termos do inciso II do art. 37 da
Constituição da República. Além disso, para enquadrar na nova
situação os servidores que optarem pela nova carreira, o Poder
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Executivo deverá, necessariamente, considerar o nível de
escolaridade, a formação profissional e as atribuições específicas dos
cargos de origem.

O art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57,
de 2003, assegura ao servidor o direito de optar pelo sistema de
adicional de desempenho ou pelas vantagens por tempo de serviço.
Além disso, o projeto em exame possibilita que os servidores ativos e
inativos façam a opção por permanecer na carreira em que já se
encontram ou mudar para a nova carreira. Essa possibilidade cria uma
situação que, teoricamente, poderia ferir os princípios constitucionais
da igualdade e da eficiência. E que servidores com idênticas
atribuições podem figurar em carreiras diversas e, no futuro, possuir
remuneração diferenciada.

Assim, além de decidir entre receber o adicional de desempenho ou
os qüinqüênios, o servidor deverá optar entre o ingresso na nova
carreira ou a permanência na antiga. No nosso entendimento, tais
questões podem ser superadas, tendo em vista o procedimento
democrático que se propõe adotar, que deixa ao servidor a escolha do
melhor regime ao qual irá submeter-se.

No que concerne ao § 1° do art.1 0, apresentamos a Emenda n° 1,
para suprimi-lo. O referido dispositivo trata de definir as entidades e o
órgão integrante do Sistema Estadual de Saúde, o que nos parece
impróprio, já que as ações e os serviços de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada, definida no art. 198 da Constituição da
República como Sistema único de Saúde - SUS -, descentralizado,
com direção única em cada esfera de governo.

Como já exposto anteriormente, o plano de carreira em análise
possui pontos de interseção com a Lei n° 869, de 1952, recepcionada
pela Constituição Estadual como lei complementar. Para efetuar as
necessárias alterações conceituais nessa norma estatutária, o
Governador do Estado encaminhou a esta Casa, o Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004. Verificamos que, por uma questão de
forma e de técnica legislativa, faz-se necessário adequar alguns
conceitos tanto no mencionado projeto de lei complementar quanto na
proposição ora analisada. Tal medida visa a garantir a harmonia entre
os dispositivos de ambos os projetos, para que o plano de carreira
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possa vigorar sem problemas. Com esse objetivo, apresentamos
a Emenda n°2, para alterar a redação do art. 30.

Quanto ao art. 5°, apresentamos a Emenda n° 3, para disciplinar, de
forma mais clara, as possibilidades de cessão de servidores das
carreiras de que trata esta lei.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 4, para que se preveja, no
dispositivo, a atribuição de vencimentos básicos diferenciados para os
servidores que possuam jornadas de trabalho distintas, proporcionais
ao número de horas de cada uma das jornadas.

Faz-se necessária, também, a alteração do art. 45 do projeto, para
que os destinatários da lei compreendam o comando do dispositivo
com mais facilidade, reduzindo-se a possibilidade de controvérsia
quando da interpretação da norma, no que concerne à aplicação do
disposto no art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Sobre a observância da Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que exige seja a criação
de cargos públicos acompanhada da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos,
foi encaminhado a esta Casa Legislativa o demonstrativo de que não
implicará aumento da despesa pública com pessoal a pretendida
criação ou transformação de cargos, uma vez que outros serão
extintos.

No que concerne às emendas apresentadas pelo Governador do
Estado junto ao Plenário e encaminhadas a este relator para
conhecimento, cumpre-nos esclarecer que estas não foram
incorporadas ao parecer por se tratar, principalmente de emendas
relativas ao mérito.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.337/2003 com
as Emendas n

o
s 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o § 1° do art. 1°, transformando-se o seu § 2 0 em

parágrafo único.
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
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"Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - Poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo de

provimento efetivo ou detentor de função pública das carreiras de que
trata esta lei para instituições públicas que integram o Sistema único
de Saúde, mediante convênios de cooperação técnica, nos termos de
regulamento.

§ 1 1 - Os convênios a que se refere o "caput" são dispensáveis
quando da movimentação de servidores entre órgãos e entidades
estaduais integrantes do Sistema único de Saúde.

§ 2° - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo ou detentor de função pública de que trata o
"caput" para órgão ou entidade vinculados a carreiras diversas para
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.".

EMENDA N°4
Acrescente-se o seguinte § 20 ao art. 60, transformando-se o

parágrafo único em § 1°:
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"Art. 6° -
§ 2° - O vencimento básico de cada uma das carreiras de que trata o

'caput' deste artigo, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
jornada de trabalho do servidor.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 45 a seguinte redação:
"Art. 45 - 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 da Saúde, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no 'caput'
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 15112003, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 31112/2003 e republicado
em 24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 186, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria.

Fundamentação
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O projeto de lei em exame institui e estrutura a carreira de

Agente de Segurança Socioeducativo da Secretaria de Defesa Social,
órgão integrante do Grupo de Atividades de Defesa Social.

A referida carreira será composta por mil cargos de provimento
efetivo, com as atribuições de exercer atividades de vigilância e
escolta dos internos, intra e extramuros, nos estabelecimentos da
Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas,
zelando por sua integridade física, mental e emocional.

A instituição de novas carreiras no âmbito do Poder Executivo é uma
antiga reivindicação dos servidores públicos estaduais, que há muito
vêm lutando por um plano que lhes proporcione mais estímulo no
desempenho de suas funções e maior possibilidade de crescimento
profissional e financeiro.

Ao tramitar nesta Casa a reforma administrativa que culminou, entre
outros resultados, na edição da Emenda à Constituição n° 57, de
2003, o Governo do Estado assumiu o compromisso formal de
encaminhar projetos de lei instituindo e estruturando as carreiras até
31/12/2003, conforme consta no art. 5 0 da referida emenda.

Com o intuito de que a elaboração dos planos de carreira dos
diversos órgãos integrantes do Poder Executivo seguisse orientações
comuns, o Governador expediu, em 9/9/2003, o Decreto n° 43.576, no
qual estabeleceu as diretrizes que fundamentariam a instauração de
um novo modelo de gestão da administração pública estadual. Após a
publicação do decreto, seguiu-se uma fase de negociação com
representantes dos servidores. Assim, embora os planos de carreira
tenham diretrizes e estruturas comuns, apresentam variações, em
decorrência da participação dos representantes das diversas
categorias de servidores e das especificidades de cada área.

No caso especifico dos servidores dos órgãos integrantes do
sistema penitenciário mineiro, agora pertencentes à denominada Área
de Defesa Social, pode-se afirmar que a necessidade da implantação
de uma carreira estruturada é uma reivindicação não só dos
funcionários, mas também da sociedade, que espera uma resposta
mais eficiente do poder público relativamente à recuperação dos
internos. Essa, aliás, foi uma das principais constatações da CPI do
Sistema Penitenciário, realizada nesta Casa em 2002, tendo em vista
que a política de pessoal por muito tempo adotada pela Secretaria de

WN
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Justiça baseava-se no contrato temporário, mecanismo que, da
forma como vinha sendo utilizado, representava burla à exigência de
concurso público e ao instituto da estabilidade do servidor. Assim, a
CPI recomendou a adoção de estímulos positivos, por meio da
instituição de um plano de carreiras, a partir do qual o servidor saiba
que, se desempenhar bem as suas atribuições, terá melhoria gradual
na remuneração. Ademais, o instituto da estabilidade, que visa a dar
ao servidor tranqüilidade para o fiel cumprimento dos seus deveres
funcionais, constitui requisito indissociável das funções da carreira que
ora se institui.

Nesse passo, o projeto de lei em questão representa um grande
avanço na prática administrativa desse órgão, na medida em que
propõe uma ruptura com a política do contrato administrativo, até
então prevalecente, e assume o compromisso de implantar uma
carreira organizada, pautada pela valorização do servidor e pela
busca de mais eficiência na prestação dos serviços de segurança
pública.

Para tanto, o projeto transforma os atuais 12 cargos efetivos de
Agente de Segurança Penitenciário em cargos efetivos de Agente de
Segurança Socioeducativo e cria outros 986 cargos da mesma
natureza, totalizando um quadro com 1.000 servidores. O ingresso
nessa carreira depende de habilitação em nível intermediário, que
compreende a formação em ensino médio ou em curso de educação
profissional de ensino médio. O projeto estabelece quais são as
atribuições gerais da carreira, conforme já foi registrado no início
deste parecer, sendo que as atribuições específicas serão definidas
em regulamento. Tal tratamento evidencia uma das tônicas da
proposta do Executivo para a estruturação de suas carreiras, qual seja
a de tornar mais abrangente a definição das atribuições de cada
cargo, possibilitando ao servidor atuações diversificadas durante a sua
trajetória profissional e gerando benefícios ao Estado, que poderá
contar com um grupo de servidores polivalentes.

A carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, tal como as
demais carreiras, está estruturada em níveis e graus, em que o
servidor evoluirá mediante promoção e progressão, respectivamente.
A promoção representa a evolução do servidor no escalonamento
vertical dentro da mesma carreira e está condicionada à sua
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permanência no nível inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de
efetivo exercício, bem como a cinco avaliações periódicas de
desempenho satisfatórias. Já a progressão representa a evolução do
servidor no sentido horizontal: ele muda de grau permanecendo no
mesmo nível da carreira. Está condicionada à sua permanência no
grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos de efetivo exercício, bem
como a duas avaliações periódicas de desempenho satisfatórias.

A promoção do servidor nessa carreira está também condicionada à
comprovação da escolaridade mínima exigida, à participação e à
aprovação em atividades de formação e aperfeiçoamento profissional,
quando houver disponibilidade orçamentária e financeira para tanto, e
à existência de vagas. Este último requisito é um dos pontos que não
recebeu tratamento uniforme nos diversos planos de carreira enviados
pelo Governador a esta Casa. De acordo com o Poder Executivo,
essa variação de tratamento foi objeto de acordo com os
representantes dos órgãos e com os respectivos sindicatos dos
servidores, tendo sido levadas em consideração as particularidades
de cada carreira.

Merece também destaque o parágrafo único do art. 4 0 do projeto, o
qual prevê que os servidores da carreira em exame desenvolvam
atividade exclusiva de Estado. Tal tratamento lhes confere algumas
prerrogativas no processo de avaliação de desempenho devido à
relevância da tarefa para a atividade estatal, conforme determina o art.
147 da Constituição Federal.

Feitas essas considerações de ordem geral, passamos à análise
pormenorizada de determinados dispositivos da proposição em
exame, que merecem aperfeiçoamento.

Primeiramente é importante ressaltar que, nos projetos de planos de
carreira enviados a esta Casa, há determinados dispositivos,
notadamente os referentes a definições e regras de concurso público,
que não se harmonizam com o disposto no Estatuto dos Servidores
Públicos Civis, norma que foi recepcionada pela Constituição do
Estado com o "status" de lei complementar. Como os planos de
carreira são tratados em leis ordinárias, é preciso que estas respeitem
o estabelecido no referido estatuto, pois não têm o condão de alterá-
lo. Para resolver a questão, o Governador do Estado enviou a esta
Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, propondo os ajustes
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necessários ao estatuto. Assim, é necessário alertar que a
aprovação do referido plano de carreira fica condicionada à
promulgação do projeto de lei complementar, de forma que esta Casa
deve assegurar harmonia e coerência entre essas proposições que
disciplinam a relação entre os servidores e o Estado.

O referido projeto de lei complementar conceitua quadro de pessoal,
nível e grau, entre outros termos. Assim, apresentamos à proposição
em exame a Emenda n° 1, que visa a adequar determinados conceitos
aos que constam desse projeto de lei complementar.

A Emenda n° 2 propõe a supressão do art. 7 0 do projeto, visando a
uma adequação de ordem técnica com os demais projetos de carreira
que tramitam na Casa. Cumpre esclarecer que a supressão de tal
dispositivo representa uma alteração meramente formal, em nada
prejudicando o conteúdo do projeto.

Recomendamos, outrossim, seja dada melhor redação ao art. 14 do
projeto pois, por um lado, tal dispositivo estabelece que a contagem
do prazo para fins de progressão ou promoção terá início após a
conclusão e a aprovação do estágio probatório; e, por outro, prevê
que, após o término do estágio, o servidor será posicionado no
segundo grau do nível inicial da respectiva carreira ou nível em que
tenha ingressado. Por entendermos que esse posicionamento ao fim
do estágio probatório é uma progressão, apresentamos a Emenda n°
3, a fim de explicitar que a contagem do tempo necessário para a
primeira promoção e a segunda progressão inicia-se após a conclusão
do estágio probatório.

Faz-se também necessário aperfeiçoar a redação do art. 24 do
projeto, para conferir-lhe mais clareza e reduzir a possibilidade de
controvérsia quando de sua aplicação. A norma visa a estimular o
servidor já ocupante de cargo de provimento efetivo no Estado a fazer
novos concursos. Assim, caso ingresse em nova carreira cuja
remuneração inicial seja inferior à que recebia, o servidor terá o direito
de perceber o valor da diferença das duas remunerações como
vantagem de natureza pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores.
Todavia, os adicionais a que o servidor fizer jus em função do tempo
de serviço não poderão compor essa vantagem, uma vez que o art.
118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias já lhe

rÀ'



1766
assegura a continuidade de percepção desses adicionais, mantida
a natureza com que lhe foram concedidos. Assim, visando ao melhor
entendimento do dispositivo em tela, apresentamos a Emenda n° 4.

Apresentamos ainda a Emenda n° 5, que aprimora a redação dos
arts. 21 do projeto que trata das regras de posicionamento
decorrentes do enquadramento dos servidores na nova carreira.

Por fim, a Emenda n° 6, além de aprimorar a redação do art. 22,
explicita que os atos de posicionamento dos servidores decorrentes
do enquadramento estão condicionados tanto à publicação do decreto
que estabelecer as suas regras quanto à aprovação da lei contendo
as tabelas de vencimento básico da carreira, em razão do
entendimento de que esta é uma ordem lógica a ser seguida.

Outrossim, em relação à observância da Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000 -,
particularmente dos seus arts. 16, 17 e 21, os quais exigem que a
criação de cargos públicos seja acompanhada da estimativa do
impacto financeiro-orçamentário da proposta e da demonstração da
origem dos recursos, acompanha o projeto o demonstrativo de que
não haverá aumento da despesa pública com a criação ou
transformação dos cargos, já que a extinção de cargos em outros
órgãos compensará os gastos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.344/03 com as seguintes Emendas
n

o
s 1 a 6.

EMENDA N°1
Suprima-se o art. 40 e dê-se a seguinte redação aos arts. 1° e 30:
"Art. 1° - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Agente de

Segurança Socioeducativo, integrante do Grupo de Atividades de
Defesa Social do Poder Executivo, pertencente ao Quadro de Pessoal
da Secretaria de Estado de Defesa Social.

§ 1° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de que trata esta lei desenvolve atividade exclusiva de
Estado.

§ 2° - A estrutura da carreira instituída por esta lei e o número de
cargos são os constantes no Anexo 1.
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Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.".

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 70.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação e acrescente-se o seguinte art.

15, renumerando-se os demais:
"Art. 14 - Após conclusão do estágio probatório, o servidor

considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 15 - 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.".

EMENDA N°4
Suprima-se o art. 24 e inclua-se o seguinte art. 11 na Seção 1 do

Capítulo II, renumerando-se os demais:
"Art. 11 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira de Agente de
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Segurança Socioeducativo, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração deste cargo, 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.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - As regras de posicionamento decorrentes do

enquadramento a que se refere o art. 20 serão estabelecidas em
decreto e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo que foi transformado em cargo integrante da carreira de que
trata esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

Parágrafo único - As regras de posicionamento não poderão
acarretar redução da remuneração percebida pelo servidor público na
data de publicação do decreto que as estabelecer.".

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos

efetivos decorrentes do enquadramento de que trata o art. 20 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar as
tabelas de vencimento básico da carreira, bem como do decreto a que
se refere o art. 21.

§ 1° - Os atos a que se refere o "caput" 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 público ocupante
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de cargo das carreiras de que trata esta lei na data de publicação
do decreto que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido
das vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" serão formalizados por meio
de resolução conjunta do Secretário de Estado de Defesa Social e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.".

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.379/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°
1.379/2004 institui a Semana do Portador de Deficiência e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 211212004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, de acordo com o disposto nos arts. 188
e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem como objetivo instituir a Semana do

Portador de Deficiência, a ser comemorada na última semana de
agosto, e determinar que, nessa ocasião, a Loteria do Estado de
Minas Gerais promova uma extração especial ou a confecção de
cartões de loteria instantânea em homenagem ao portador de
deficiência, destinando os recursos arrecadados ao financiamento de
programas de atendimento ao excepcional. Asegunda disposição
guarda semelhança com o estabelecido na Lei n° 12.780, de 1998.

A matéria concemente a instituição de data comemorativa enquadra-
se como competência residual do Estado membro, estabelecida pelo §
10 do ad. 25 da Constituição da República, uma vez que não se
encontra entre as relacionadas pelo art. 22, que fixa as de
competência privativa da União, nem pertence àquelas de interesse
local, disciplinadas pelos municípios, em consonância com o art. 30,
inciso 1.

Já a proteção e a integração social das pessoas portadoras de
deficiência é assunto de competência concorrente, inscrita no inciso
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XIV do art. 24 da Carta Magna, cabendo à União editar norma
geral e aos Estados, suplementá-la para atender a suas
peculiaridades.

Como o art. 66 da Carta mineira não faz menção às matérias
examinadas, infere-se que a qualquer membro deste parlamento é
facultado iniciar o competente processo legislativo.

E importante salientar que o projeto em análise não propõe a criação
de nova modalidade lotérica, mas apenas a realização de extração
especial de jogo já existente, com finalidade específica: o produto da
arrecadação será destinado ao atendimento dos excepcionais.
Portanto, não contraria o art. 22, XX, da Constituição da República,
que fixa como competência privativa da União legislar sobre sistemas
de consórcios e sorteios, nem o ml. 32 do Decreto-Lei n° 204, de
1967, que veda a criação de nova modalidade de jogo e o aumento de
emissão de novos bilhetes ou séries.

Cumpre salientar, entretanto, que esta Casa, em 1998, editou a Lei
n° 12.780, sobre a matéria, que consideramos ter recebido tratamento
mais adequado pelas razões a seguir apontadas.

Em primeiro lugar, a norma destina 50%, no mínimo, dos recursos
arrecadados ao atendimento da finalidade proposta, estabelecendo
parâmetros para o Executivo dispor sobre os recursos arrecadados,
respeitando a margem necessária às despesas administrativas.

Em segundo lugar, destina os recursos "a programas municipais, de
existência devidamente comprovada, de atendimento ou
profissionalização do portador de deficiência". A proposta é acertiva
ao envolver os municípios na participação dos valores; ao privilegiar a
necessária preparação dos portadores de deficiência para o mercado
de trabalho e, ainda, ao destinar os recursos não apenas aos
excepcionais, mas, de forma geral, aos portadores de qualquer tipo de
deficiência.

Tais reflexões levam à apresentação da Emenda n° 1, que suprime o
art. 20 do projeto em tela, da Emenda n° 2, que exclui a Lei n° 12.780
da cláusula de revogação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.379/2003 com
as Emendas n os 1 e 2, a seguir apresentadas.
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EMENDA N°1

Suprima-se o art. 20 , renumerando-se os demais.
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.436/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Adalclever Lopes e Leonardo Quintão, o
Projeto de Lei n° 1.436/2004 "dispõe sobre a instalação de
hidrômetros individuais em unidades de condomínio e dá outras
providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/3/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte. Vem, agora, a esta Comissão para
receber parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a obrigar as empresas concessionárias

dos serviços de saneamento básico a instalar hidrômetro em cada
unidade, no caso dos condomínios, se isso for solicitado pelos
usuários, que deverão arcar com as despesas correspondentes.

Reconhece-se, de plano, o vício de antijuridicidade na proposição
em tela, uma vez que a lei, se aprovado o projeto, é tecnicamente
inexeqüível. Com efeito, os projetos hidráulicos dos condomínios
verticais no Brasil prevêem uma caixa d'água em cima do edifício, que
distribui água por meio de tubulações que percorrem as colunas do
prédio, no meio das unidades comerciais ou residenciais. E
tecnicamente inviável instalar hidrômetros nestas tubulações no
interior das unidades de cada condômino; contudo, se tecnicamente
fosse possível, ou em obras futuras em que o projetos hidráulicos
incorporem essa inovação, o condomínio não depende da empresa
concessionária para instalar o hidrômetro. O condomínio pode instalar
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o hidrômetro para calcular o consumo de cada unidade, de forma
que o condômino contribua proporcionalmente ao seu consumo no
pagamento da conta de água apresentada pela concessionária, que
continuará a aferir o volume de água fornecido por meio do hidrômetro
presente na entrada da instalação hidráulica do prédio.

Considere-se, ainda, que, embora, nos termos do projeto, a
instalação seja custeada pelo usuário, a alteração elevaria o custo do
serviço, por conseguinte, da tarifa, porque demandaria um maior
número de funcionários para verificar o consumo de cada unidade nos
condomínios.

Ademais, compete ao município legislar sobre os serviços de
saneamento básico, uma vez que é ele o titular para prestar o serviço.
Ora, cabe ao Poder concedente regulamentar a prestação do serviço
público, nos termos do art. 29, 1, da Lei n°8.987, de 1995, "in verbis":

"Art. 29 - Incumbe ao Poder concedente:
- regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a

sua prestação;".
E bem verdade que a Constituição da República não explicita a

titularidade para os serviços de fornecimento de água; não obstante, a
jurisprudência, a doutrina e a praxe institucional reconhecem o
município como o titular da prestação de serviços públicos de
saneamento básico. Nesse sentido, vale citar a ADIN n° 2.077-3, na
qual, em liminar, se reconheceu a inconstitucionalidade de emenda à
Constituição do Estado da Bahia, a qual retirava do município a
titularidade do serviço de fornecimento de água em determinadas
circunstâncias. Entre os juristas que se dedicaram ao tema, Luís
Roberto Barroso e Diogo de Figueiredo Moreira Neto sustentam a
titularidade do município para prestação de tais serviços. A praxe
confirma tal entendimento: em Minas Gerais, a maioria dos municípios
celebra contrato de concessão de serviço público a ser prestado pela
COPASA-MO.

Sendo assim, o projeto em exame não pode tramitar nesta Casa;
contudo, ainda que não houvesse o problema da competência
legislativa, a regulamentação da matéria não impede que o usuário
coloque hidrômetro por unidade nos condomínios, desde que não
retire aquele que é utilizado pela concessionária para medir o
consumo geral. Hoje, os condôminos podem instalar o hidrômetro por
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conta própria, desde que não mexam no equipamento utilizado
pela concessionária, e repartir a tarifa de forma proporcional ao
consumo.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.43612004.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.604/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a criação de núcleos de atendimento a menores
infratores no Estado de Minas Gerais.

Publicado em 7/5/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, , de Segurança Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a criar, por meio de medidas socioeducativas, núcleos de
atendimento a menores infratores nas cidades-pólo do Estado.

Diante do que pretende a proposição, cumpre-nos analisar o
cabimento da elaboração de projetos de lei meramente autorizativos.

Nos projetos dessa natureza o objetivo é trazer para a agenda
política temas cuja implementação entra na seara de atribuições do
Poder Executivo. E importante ressaltar que o Poder Legislativo pode
e deve atuar na discussão das políticas públicas a serem implantadas
em nosso Estado. Entretanto, outros meios existem para fazê-lo sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente
autorizativas, de efeitos inócuos e muitas vezes sem a menor
condição de ser implementadas por falta de recursos.

A lei autorizativa tem origem e fundamento na repartição de

rAC
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competências estabelecida pela Constituição Federal, a exemplo
das hipóteses especificadas no seu art. 37, incisos XIX e XX. Diante
disso, constatamos que a autorização para o Poder Executivo criar
órgão na sua estrutura administrativa, conforme objetiva o projeto em
análise, não encontra lastro na distribuição de competências fixada
pela Carta Magna.

O fato é que o projeto em tela contém autorização para que o Poder
Executivo implemente uma ação que já é de sua competência, o que
denota o caráter inócuo da proposição.

Ademais, criar órgão na estrutura do Poder Executivo é competência
privativa do Chefe desse Poder mediante iniciativa própria, conforme
determina a Carta mineira. Criar um órgão não significa apenas dizer
que ele existe, mas estabelecer sua finalidade, competência,
composição e, especialmente, seu posicionamento na estrutura física
do Poder ao qual se subordina. Na realidade, desponta aqui o vício
insanável de inconstitucionalidade representado pelo desrespeito aos
princípios constitucionais da reserva de iniciativa e da separação dos
Poderes, inscritos, respectivamente, no art. 66, inciso III, alínea "e", da
Carta mineira e no art. 20 da Constituição da República.

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". (ADI
2.569/CE - Ceará, julgada em 19/3/2003.) Outras decisões nesse
mesmo sentido 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; da
ADI 821 MC/RS - Rio Grande do Sul, julgada em 5/2/1993, entre
outras.

Assim, ainda que quaisquer alterações na estrutura administrativa
do Poder Executivo passem pelo crivo do Poder Legislativo, o
legislador não pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o
Executivo a criar órgão na própria estrutura administrativa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.604/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.

i Mim



1775
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.622/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Chico Simões, pretende
alterar a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado.

Publicado em 13/5/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise tem o objetivo de instituir a taxa de expediente

a ser cobrada em decorrência do processamento e da arrecadação
dos recursos provenientes do pagamento do Seguro de Danos
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT -,
como também em virtude do fornecimento de dados cadastrais
atualizados de proprietário de veículo automotor, para fins de
arrecadação dos valores correspondentes ao mencionado seguro.

Conforme consta na justificação do projeto, trata-se de matéria que
já tramitou nesta Casa Legislativa, por iniciativa da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com o argumento de que
deveria ser instituída uma justa remuneração ao Estado pela
prestação desses serviços à entidade responsável pela arrecadação
dos valores correspondentes ao seguro obrigatório.

Denota-se o empenho do autor da proposta em instituir novas fontes
de recursos, de modo que o Estado venha a melhorar sua capacidade
financeira para fazer frente às constantes demandas, notadamente
aquelas ligadas à área social, tais como a segurança pública, a
educação e a saúde.

Não existe óbice a que se instaure o processo por meio da iniciativa
parlamentar, uma vez que as matérias de natureza tributária não se
encontram entre aquelas arroladas no art. 66 da Carta Estadual.

Tratando-se de proposta de natureza tributária, haverá de ser
obedecido o princípio da legalidade, insculpido no art. 155, 1, da Carta
da República, devendo esta Casa Legislativa apreciar o projeto, nos
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termos do disposto no art. 61, III, da Constituição do Estado.

Poderia suscitar alguma controvérsia o fato de haver
questionamento acerca da constitucionalidade da Lei n° 13.430, de
28/12/99, na parte que instituiu a cobrança da taxa de expediente em
virtude da prestação de serviços, pelo Estado, para processamento e
arrecadação dos recursos oriundos do pagamento do DPVAT e
também em razão do fornecimento de dados cadastrais atualizados
de proprietário de veículo automotor.

O comando constante dessa norma jurídica, entretanto, se mostrou
desarrazoado em face do vultoso valor estabelecido, a título de taxa,
para a prestação dos serviços por parte da administração pública,
conforme bem explica o autor da proposição.

De igual modo, o relator da medida liminar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade formulada pela Confederação Nacional do
Comércio e outros, em relação à mencionada norma jurídica, chamou
a atenção para o fato de o Estado pretender estabelecer uma exação
fiscal com natureza de confisco, de modo a instituir uma injusta carga
tributária para o contribuinte.

Realmente, tratando-se de pagamento compulsório instituído com a
natureza jurídica de taxa, deve haver uma correspondência entre o
serviço específico e divisível prestado pelo Estado e o seu custo.

No entender deste relator, a cobrança de valor correspondente a R$
10,00 pelo processamento ou pela disponibilização de dados relativos
a cada veículo, conforme se pretendeu em 1999, por meio da Lei n°
13.430, realmente se mostra por demais onerosa, sendo
perfeitamente justificável a manifestação contrária do relator da
matéria quando da apreciação da medida liminar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade.

No entanto, essa questão foi resolvida pela proposta em análise,
que estabelece, a título de taxa de expediente, um valor
significativamente inferior àquele previsto na citada Lei n° 13.430, de
1999.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.622/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto
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Abramo - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.645/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n°
1.645/2004 dispõe sobre normas gerais acerca da qualidade do gelo
produzido e dá outras providências.
• A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/5/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto autoriza o Poder Executivo a estabelecer política pública

de controle de qualidade do gelo, observadas as normas gerais nele
especificadas. Entre elas, destacamos a criação do "Selo de
Qualidade do Gelo" para certificar a origem, o processo de fabricação
e a sanidade do produto, bem como a proibição de produção, de
comercialização, de industrialização, de empacotamento, de
distribuição e de consumo de gelo com água não potável e de barra
de gelo com peso superior a 23 quilos.

A iniciativa parlamentar, no caso, não encontra óbice. No entanto, o
projeto contraria normas federais, além de não inovar o ordenamento
jurídico do Estado, como adiante demonstraremos.

Nos termos do art. 200, IV, da Constituição Federal, cabe ao
Sistema único de Saúde fiscalizar e inspecionar alimentos,
compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano. Portanto, o recurso hídrico destinado
ao abastecimento público ou posto à venda em comércio, nas formas
líquida e sólida, submete-se a controle do poder público.

No Estado de Minas Gerais, o Código de Saúde - Lei n° 13.317, de
1999 - disciplina a utilização de água para a mencionada finalidade
nos arts. 45 a 47. De acordo com o § 5° do art. 45, a fiscalização e a
inspeção de água para consumo humano e a promoção da análise de
sua qualidade são atribuições da Secretaria da Saúde, das Diretorias
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Regionais de Saúde e dos municípios, de acordo com a
habilitação e a condição de gestão do sistema de saúde definido nas
normas operacionais do Ministério da Saúde.

A utilização de água que não seja para consumo humano submete-
se a outras normas, conforme a redação do art. 47, no tocante aos
aspectos sanitários.

Já o capitulo das Infrações e das Sanções Administrativas do
Código de Saúde do Estado prevê, para este caso, diversas sanções
para o uso irregular de água, como advertência, apreensão do
produto, inutilização do produto, interdição total ou parcial de
estabelecimento, de atividade e do produto, cancelamento de alvará
sanitário e multa, entre outras.

Portanto, a exigência de potabilidade da água utilizada em barras de
gelo destinada a outros fins que não o consumo humano contraria o
sistema normativo vigente.

A proibição de fabricação de barra de gelo com peso superior a 23
kg objetiva a diminuir acidentes de trabalho. O peso proposto é, a
nosso ver, aleatório, porque não está acompanhado de laudo técnico
de médico especializado no assunto.

Ademais, as Normas Regulamentado ras - NA 1 e NA 17 - editadas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego tratam da segurança e
medicina do trabalho e são de observância compulsória pelas
empresas públicas e privadas e pelos órgãos públicos da
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Na Norma Regulamentar 17, que disciplina aspectos relacionados à
ergonomia, foram fixados parâmetros destinados à adaptação das
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho eficiente.

No item 17.1.2, a avaliação das condições de trabalho incumbe ao
empregador. Já o item 17.2 cuida dos aspectos técnicos do
levantamento, do transporte e da descarga individual de materiais, em
função do peso da carga, que é suportado inteiramente por um só
trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga.

Portanto, a fixação de 23 kg, como pretende o projeto, só é possível
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após estudos técnicos que demonstrem a necessidade da adoção
de medida dessa natureza. Ademais, como vimos, a responsabilidade
por esse estudo incumbe ao empregador, que deverá prestar contas
ao Ministério do Trabalho e Emprego.

De fato, os arts. 23 e 24 da Constituição Federal autorizam o Estado
a estabelecer medidas destinadas a proteger a saúde e dar maior
segurança ao trabalhador, mas é preciso registrar o caráter
suplementar das medidas estaduais, conforme estabelecido pela
Constituição Federal ao tratar do sistema de repartição de
competências em matéria de legislação concorrente, devendo-se
observar as normas gerais federais.

Por fim, a instituição do Selo de Qualidade do Gelo perdeu a sua
razão de ser. As barras de gelo produzidas para câmaras frigoríficas,
por exemplo, não podem ser usadas em lanchonetes, bares,
restaurantes e similares para resfriamento de sucos, refrigerantes e
outras bebidas, conforme estabelece o Código Estadual de Saúde.
Além disso, essa água não está sujeita aos mesmos padrões
sanitários estabelecidos para o recurso hídrico destinado a consumo
humano.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.645/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.656/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa a Mensagem n°
213/2004, contendo o projeto de lei em exame, que visa autorizar a
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS - a doar imóvel de sua propriedade, localizado no
Município de Januária.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 21/5/2004, foi a
matéria encaminhada a esta, 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.
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Fundamentação

A proposição em análise refere-se à transferência para o patrimônio
do Estado de imóvel da RURALMINAS localizado no Município de
Januária, constituído de um terreno com área de 1.200M 2 e
respectivas benfeitorias, localizado na Rua Maestro Manoel Leite, n°
50, no Bairro Cerâmica, nesse município.

O referido imóvel encontra-se desocupado desde o encerramento
das atividades do escritório fundiário da RURALMINAS no município,
tendo sido colocado à venda por meio de concorrência pública, por
duas vezes, sem sucesso.

Ademais, não existe na região demanda para as atividades da
RURALMINAS e, por outro lado, existe interesse da Polícia Civil do
Estado em instalar no local um posto médico legal.

Cumpre esclarecer que essa autorização legislativa atende ao
disposto no art. 18 da Constituição Estadual e no art. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 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 exigidos por essas normas para a alienação de
imóveis pelo Estado é o atendimento ao interesse público, que se
traduz, neste caso, na instalação de uma unidade da Polícia Civil.

Além disso, o art. 2° do projeto reveste de garantia a doação do
imóvel, pois estabelece que, descumprida a causa de finalidade,
ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do doador.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.656/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.699/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Ramos, o Projeto de Lei n°
1.669/2004 dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos
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penitenciários do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/6/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade da matéria, nos termos do art. 188,
c/c/ art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise tem por objetivo a inclusão, na Lei de

Execuções Penais estadual - LEP -, de previsão relativa à destinação
de dependência, nos estabelecimentos prisionais, para a prestação de
assistência religiosa aos detentos.

A alteração proposta incidiria sobre o art. 72, "caput", da referida lei,
que já estabelece a necessidade de haver outros 16 locais específicos
nas mencionadas repartições carcerárias, entre os quais quadras
poliesportivas, gabinete odontológico, biblioteca e área para ensino.

Consoante a bem-fundamentada justificação do projeto, a medida
proposta encontra respaldo na Constituição e no direito. Dispõe assim
o art. 50, VII, da Constituição da República:

"Art. 50
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência

religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva".
O art. 40, § 70 , 1, da Constituição mineira disciplina a questão da

mesma maneira:
"Art. 40 - ........
§ 70 - Ao presidiário é assegurado o direito a:

- assistência médica, jurídica e espiritual".
O documento da ONU intitulado "Regras mínimas para o tratamento

dos detentos e recomendações relacionadas", de 1955, já trazia
dispositivos nos quais a assistência religiosa é reconhecida como
elemento relevante no ambiente prisional. Assim, o seu item 41 cuida
especificamente do tema, afirmando o dever de se organizar
periodicamente serviço religioso no estabelecimento penitenciário,
conforme a opção religiosa dos encarcerados, o qual deverá ser
presidido por representante autorizado do culto a ser realizado. A
citada norma, que tem a adesão brasileira, assegura ao preso,
também, direito de receber visitas pastorais de representante de sua
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religião. Os itens 65 e66 do mesmo diploma estabelecem que o
tratamento dispensado pelo Estado ao preso deve ter um sentido ético
e ressocializador, e devera' "recorrer, em particular, à assistência
religiosa".

A Lei Federal n° 7.210, de 1984, que contém normas gerais de
execução penal, também confere à questão tratamento expressivo.
Observem-se os dispositivos a seguir:

"Art. 30 - Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único - Não haverá qualquer distinção de natureza racial,
social, religiosa ou política.

Art. 10 - A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade.

Art. 11 - A assistência será:
VI - religiosa.

Art. 24 - A assistência religiosa, com liberdade de culto, será
prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a
participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem
como a posse de livros de instrução religiosa.

§ j0 - No estabelecimento haverá local a propriado para os cultos
religiosos.

Art. 41 - Constituem direitos do preso:
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e

religiosa" (grifo nosso).
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, na

Resolução n° 14, de 11/11/94, que fixa as "regras mínimas para o
tratamento do preso no Brasil", dispõe sobre a questão da seguinte
forma:

"Art. 43 - A assistência religiosa, com liberdade de culto, será
permitida ao preso, bem como a participação nos serviços
organizados no estabelecimento prisional.

Parágrafo único - Deverá ser facilitada, nos estabelecimentos
prisionais, a presença de representante religioso, com autorização
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para organizar serviços litúrgicos e fazer visita pastoral a adeptos
de sua religião".

A Lei n° 11.404, de 1994, que se pretende mudar, já trata do tema
em outros pontos, especialmente no art. 60, que assegura ao
sentenciado o direito à liberdade de crença e ao exercício de culto.

Observe-se que a garantia constitucional de assistência religiosa ao
detento decorre de princípios constitucionais, como o da liberdade e o
da igualdade, que devem ser, na medida da necessidade social,
traduzidos em regras jurídicas específicas, aptas a concretizá-los na
vida em sociedade. Nesse sentido, a proposição sob comento está em
harmonia com nosso direito, uma vez que é informada por princípios e
regras presentes em nossa ordem jurídico-constitucional os quais são
absolutamente coerentes com seu escopo.

O direito penitenciário brasileiro é alicerçado por certos princípios,
entre os quais se destacam os relativos a seu conteúdo teleológico,
vinculados à recuperação e à ressocialização do sentenciado, e a seu
teor axiológico, segundo o qual um tratamento humanitário ao detento
constitui um valor em si mesmo, ensejando fenômeno que, no dizer de
Hannah Arendt, se apresenta como princípio constitutivo e auto-
referenciado ("Da Revolução". 2. 8 ed. São Paulo: Ática, 1990).

Flávia D'Urso afirmã, tendo em vista a ordem constitucional
brasileira, que "o cumprimento do catálogo de direitos fundamentais
garante uma resposta do Estado adequada no cometimento de delitos
e, ainda, um processo penal instrumentalizado". Para a autora, o
processo penal, como a execução da sentença criminal, é
"instrumento público para a realização da justiça" ("A crise do
constitucionalismo e os reflexos no direito penal e processual penal".
"In": "Revista de Direito e Política". A. 1, V. 1, jan/abr 2004, p. 58).

Adotando semelhante posição teórica e tendo em vista o contexto
jurídico-político contemporâneo, Sérgio Moccia assevera:

"Parece ter perdido especial significado o fato de que entram em
questão no processo penal direitos fundamentais do indivíduo ( ... )
Certamente não se pode desconhecer que um estado social de direito
deva se tutelar diante de fenômenos criminais, criando as condições
para um efetivo exercício da pretensão punitiva estatal - mas esta
deve ser exercida com respeito às garantias" ("Emergência e Defesa
dos Direitos Fundamentais". "In": "Revista do Instituto Brasileiro de
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Ciências Criminais". N. 24. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
págs. 65-66).

De fato, o tratamento efetivamente dispensado pelo Estado ao preso
só será harmônico com nossa Constituição e nosso direito, se levar
em consideração as condicionantes impostas pelos direitos e pelas
garantias fundamentais, entre os quais se encontra a prestação de
assistência religiosa ao encarcerado. A proposição em estudo, que
tem como objetivo promover maior eficácia desse preceito
constitucional, deve ser vista nessa perspectiva.

Note-se que a própria idéia de regras para orientar a execução
penal, que se consolida no Ocidente a partir do Iluminismo e se
estende pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial, parte dos
princípios a que aludimos. A atividade executiva penal é uma função
pública, que engloba o funcionamento dos estabelecimentos penais e
as respectivas administrações (Araújo, Maria Juliana Morais de. "A
execução penal como extensão da atividade jurisdicional". "In": Araújo
Jr. , João Marcelo de. "Privatização das Prisões". São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1995, págs. 50-52). A medida a que se refere o
projeto de lei em tela é pertinente, do ponto de vista legislativo, porque
aperfeiçoará o texto da LEP, dando maior ênfase à orientação
favorável, já presente em nosso direito, da administração pública em
face do direito do detento à assistência religiosa.

Saliente-se que o rol de garantias fundamentais determinado na
Constituição da República deve servir de força normativa e base
legitimadora para uma ação, por parte dos operadores jurídicos,
essencialmente promotora dessas garantias na aplicação dos direitos
penal, processual penal e executivo penal. Dessa forma, pode-se
atender aos princípios constitucionais a eles ligados, contribuir para a
formação de um círculo virtuoso que favoreça a afirmação desse rol
de direitos e garantias, bem como promover a emergência da
cidadania. De outra maneira, conforme salienta Ricardo de Brito
Freitas, aqueles que atuam no campo jurídico-criminal, ao agirem em
nome de elevados princípios, exerceriam, na realidade, a ação
punitiva estatal como instrumento para controlar e oprimir as camadas
desfavorecidas e pauperizadas da sociedade ("Os operadores
jurídicos e a negação dos direitos fundamentais no Brasil - Uma
perspectiva penal". "In": "Revista de Informação Legislativa". A. 37, n°
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146, Brasília, abr/jun 2000, págs. 143- 145).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.699/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.753/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.753/2004
dispõe sobre o reajuste do vencimento básico dos servidores policiais
civis e da remuneração básica dos militares e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 22 de junho de 2004, a
proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria, nos termos do ad. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob exame tem por objetivo a concessão de reajuste

aos servidores policiais civis e agentes penitenciários e aos militares
estaduais. O adicional em questão corresponde a percentual de 6%
incidente sobre o vencimento básico dos cargos do quadro efetivo da
Polícia Civil e da classe de Agente de Segurança Penitenciário a que
se refere a Lei n° 14.695, de 2003, e sobre a remuneração básica dos
postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar. O reajuste em tela seria aplicado também ao pessoal
contratado temporariamente para o exercício da função de Agente de
Segurança Penitenciário.

A Constituição da República dispõe o seguinte sobre o tema:
"Art. 37 -
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata

o § 40 do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;".
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A Carta Magna, a respeito de política remuneratória, disciplina,

ainda, o seguinte:
"Art. 39 -
§ l O - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais

componentes do sistema remuneratório observará:
- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos

cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.".
A Constituição da República estabelece, portanto, que reajustes de

remuneração ou vencimentos deverão ocorrer mediante lei específica,
observando-se, ainda, as peculiaridades e necessidades inerentes às
diversas classes funcionais. A proposição em análise está de acordo
com essas regras.

Há significativa margem de discricionariedade na definição da
política remuneratória do pessoal da administração pública, que deve
obedecer a balizas principiológicas e regras abertas, previstas na
Constituição, as quais serão objeto de análise tópica em face do
contexto no momento de sua aplicação. Nesse sentido, devem ser
observados os princípios estatuídos no art. 37, "caput", da Carta de
1988,  bem como os previstos no art. 13 da Constituição do Estado.

Reconhece-se, no texto constitucional, a necessidade de se
conceder tratamento mais ou menos diferenciado às diversas
categorias de servidores públicos, segundo as suas peculiaridades.
Na hipótese em estudo, verifica-se que o reajuste proposto atenderá
às classes pertencentes ao sistema estadual de defesa social, com
cuja natureza da função pública guarda profunda similaridade.

Cumpre assinalar que a previsão contida no art. 144, § 90, da
Constituição Federal, acerca da remuneração dos integrantes das
polícias por meio de subsídio fixado em parcela única, carece de
autoaplicabilidade, uma vez que a legislação relativa aos subsídios
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 48, XV, da
Constituição da República, em harmonia com o disposto no § 40 do
art. 39 do diploma citado, ainda não foi editada. Com efeito, na
ausência de alicerce jurídico suficiente para determinar o referido
instrumento, cumpre, por cautela, permanecer tendo como base os
mecanismos remuneratórios hoje existentes. De resto, o projeto cuida
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tão-somente de reajuste salarial, sendo-lhe estranha a questão da
composição de subsídio.

Observe-se, também, que a proposição atende aos limites impostos
pela Constituição da República sobre os valores máximos de
remuneração atribuídos a servidor, referendados pela Emenda
Constitucional n° 41, de 2003.

O projeto de lei em tela obedece, ainda, ao disposto no art. 66, III,
"b", da Constituição estadual, que estabelece regra de competência
privativa para a matéria.

A Constituição mineira, no tocante ao tema, contém previsões em
simetria com a disciplina da Constituição da República, especialmente
em seu art. 32. No art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, faz menção expressa à compatibilização das
remunerações dos servidores policiais e dos militares estaduais,
referidos nas Leis Delegadas n

o
s 42, 43 e 45, todas de 2000.

O pessoal a ser beneficiado com a medida proposta pertence aos
quadros de pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros Militar e Agente de Segurança Penitenciário. A proposição
delimita-os com adequação, fornecendo segurança jurídica quanto ao
âmbito de aplicação da norma a ser editada.

Observe-se que, em princípio, o projeto de lei em questão acarretará
aumento de despesa de pessoal, pois se aprovado, produzirá efeitos
concretos sobre a folha de pagamento do funcionalismo. Tal
fenômeno é previsto na Constituição do Estado e na Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal -, que restringe esse comportamento.

Dispõe a Constituição estadual o seguinte:
"Art. 27 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos

municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei
complementar.

§ 1 0 - A concessão de vantagem ou o aumento de remuneração, a
criação de cargo, emprego e função ou a alteração de estrutura de
carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, por órgão ou entidade da administração direta ou indireta ficam
condicionados a:

- prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
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II - autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias,

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia
mista.".

A Lei de Responsabilidade Fiscal conceitua despesa com pessoal
em seu art. 18 e, no art. 19, estabelece limitações para tais gastos.
Dispõe, ainda, no art. 21, que é nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda as
exigências dos seus arts. 16 e 17 e o disposto no inciso XIII do art. 37
e no § 1 0 doart. 169 da Constituição da República.

A Lei n° 14.684, de 2003, que estabelece diretrizes para o
orçamento de 2004, em seu art. 18, trata da política remuneratória do
servidor. No § 1°, prevê a concessão de reajustes, os quais devem ser
empreendidos em caráter geral. A proposição em análise atribui
reajuste igual a todos os cargos das classes de servidores policiais
civis, militares e agentes penitenciários, atendendo ao comando da
LDO. A Lei Orçamentária Anual, por sua vez, contém previsão
suficiente de recursos para arcar com o aumento pretendido, inclusive
com possibilidade de suplementação das dotações originalmente
previstas.

A proposição foi instruída com documentação comprobatória de sua
adequação jurídico-financeira à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais
estudos, consoante informação prestada pelo Secretário de
Planejamento e Gestão, por meio do OF.GAB.SEC n° 727/2004,
projetam um impacto de R$77.226.924,67 na folha de pessoal, que
será custeado por recursos originados de excesso de arrecadação.
Vê-se que a medida proposta se enquadra no planejamento
governamental.

O projeto encontra-se, ante as exigências formais da Lei de
Responsabilidade Fiscal, consoante o direito, e compete à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa analisar o mérito
financeiro da matéria.

Vê-se, pois, que a proposição cumpre os pressupostos jurídico-
formais exigíveis para seu regular trâmite nesta Assembléia.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.753/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.

rÁ



1789
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo

Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 24/6/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Argentina Castro Figueiredo, ocorrido em 23/6/2004, em Caxambu. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 53 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARTA DA 15° LEGISLATURA, EM 15/6/2004
As 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Chico Simões. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n os 1.665, 1.670, 1.683, 1.688, 1.689, 1.693 e 1.70512004 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.674, 1.694 e 1.69512004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 1.666, 1.668, 1.676, 1.678, 1.691, 1.692,
1.698, 1.707 e 1.713/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.679, 1.681, 1.682, 1.687, 1.696, 1.701 e 1.708/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); 1.664, 1.667, 1.672, 1.675, 1.680,
1.697, 1.699, 1.702 e 1.706/2004 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.663, 1.669, 1.677 e 1.686/2004 (relator: Deputado Leonardo
Moreira); e 1.673, 1.685, 1.690 e 1.700/2004 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão). Passa-se à i° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer pela antijuridicidade, ilegalidade
e inconstitucional idade, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.585/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Presidente informa que continua
em discussão o parecer do relator, Deputado Bonifácio Mourão, sobre
o Projeto de Lei n° 1.605/2004 que conclui pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade da referida matéria. Neste
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momento, a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Chico
Simões retiram-se do recinto. A Presidência, verificando a inexistência
de quórum, suspende a reunião por 5 minutos. São reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Olinto Godinho, Bonifácio
Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Chico Simões, Antônio
Júlio e a Deputada Maria Tereza Lara. Neste momento, são
apresentadas duas questões de ordem: solicitando-se a anulação de
Votação do Projeto de Lei n° 1.585/2004, alegando-se ausência de
quórum, e solicitando-se o encerramento desta reunião, visto que se
esgotou o prazo de 5 minutos de suspensão. O Deputado Bonifácio
Mourão tempestivamente responde à primeira questão de ordem
confirmando a existência de quórum. Fazem uso da palavra, os
Deputados Ermano Batista, Chico Simões, Maria Tereza Lara, Antônio
Júlio e Bonifácio Mourão. Em virtude da segunda questão de ordem, o
Presidente convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária a ser realizada às 11h23min do dia 15/6/2004,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista - Gustavo Valadares

- Maria Tereza Lara - Olinto Godinho.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15B LEGISLATURA, EM 16/6/2004

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Leonídio Bouças, Ermano Batista e Gilberto
Abramo e a Deputada Maria Tereza Lara. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, no l o turno, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucional idade e ilegalidade dos
Projetos de Lei n°s 24/2003 e 1.639/2004 (relator: Deputado Ermano

WC
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Batista - registra-se voto contrário da Deputada Maria Tereza
Lara). Após discussão e votação, são aprovados, no 1 0 turno, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.530/2004 (relatora: Deputada
Maria Tereza Lara); 1.345/2003 com as Emendas nos 1 a 8 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão); 1.614 e 1.663/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.672/2004 com as Emendas n os 1 e 2 (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.501/2004 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Leonídio Bouças). Na fase de discussão do parecer
do relator, Deputado Leonídio Bouças (em virtude de redistribuição),
que conclui pela antUuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 1.436/2004, no 1° turno, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. E aprovado
requerimento que solicita seja convertido em diligência ao Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Três
Corações o Projeto de Lei n° 1.677/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n os 1.586/2004 com a Emenda n° 1 e 1.674/2004
(relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.669/2004 com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição);
1.673/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.679, 1.681 e
1.687/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.676 e
1.683/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo, o primeiro em virtude
de redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, no l
turno, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
n

o
s 1.665 e 1.670/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo);

1.675/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 17/6/2004, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo - Leonardo

Moreira - Ermano Batista - Maria Tereza Lara - Leonídio Bouças -
Gustavo Valadares.
ATA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 17/6/2004
Às 9h30min, 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
Durval Angelo, Domingos Sávio, Doutor Viana 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 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 discutir o possível desvio de verbas do sistema
financeiro destinado a investimentos no setor cafeeiro do Estado de
Minas Gerais com os seguintes convidados: Srs. Sebastião Augusto
de Camargo e Célio Jacinto, Delegados da Polícia Federal em
Varginha; Antônio Carlos Ribeiro, Delegado Fiscal da
Superintendência Regional da Fazenda Estadual em Varginha,
representado pelo Sr. Itamar Peixoto, técnico da Secretaria de Estado
da Fazenda do Estado de Minas Gerais, indicado também para
acompanhar e auxiliar permanentemente os trabalhos da CPI; Valdir
Paschoalini Gomes, que, conforme correspondência enviada,
justificou sua ausência; e Tarcísio Henriques Filho, Procurador da
República, que não compareceu. A Presidência registra a presença do
Sr. Márcio Lobato, Delegado da Policia Civil; e da Sra. Cássia Virgínia
Serra Teixeira Gontijo, Promotora do Ministério Público; e acusa o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Subsecretário da
Receita Federal, Sr. Pedro Meneguetti, indicando os Srs. Edgar
Ferreira da Cunha, Leonardo Silva de Oliveira e Antônio Carlos
Ribeiro, respectivamente Superintendentes Regionais da Fazenda dos
Municípios de Divinópolis, Juiz de Fora e Varginha, para fazerem as
designações dos fiscais destinados a auxiliar a CPI do Café no
exercício de suas atribuições fiscalizadoras; do Sr. José Luiz Ricardo,
Chefe de Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Fazenda, indicando
o servidor Itamar Peixoto para acompanhar os trabalhos desta
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comissão; do Sr. Marcos Tadeu de Brito Brandão, Delegado de
Polícia de Conceição da Aparecida, respondendo ao Ofício n°
28/2004, referente às informações sobre a placa do caminhão citado
na reunião da cidade de Carmo do Rio Claro; da Sra. Aila Figueiredo,
Juíza de Direito da Comarca de Carmo do Rio Claro, solicitando a
remessa a esse juízo de cópia da documentação apreendida pela
Comissão de Segurança Pública desta Casa junto ao escritório do Sr.
José Neto, na reunião feita na cidade de Alfenas; do Sr. Márcio Lobato
Rodrigues, Delegado de Polícia de Belo Horizonte, encaminhando
cópia do relatório do inquérito policial instaurado para apurar o roubo
de 250 sacas de café beneficiado, na cidade de Machado, no dia
5/2/2004; do Sr. Natal Marcos Pereira, proprietário da Exportadora de
Café do Carmo Ltda. e dos Armazéns Gerais Ouro Preto,
encaminhando informações referentes ao desvio de café ocorrido em
Carmo do Rio Claro; do Sr. José Arcebispo da Silva Filho,
Superintendente-Geral de Polícia Civil, indicando o Sr. Márcio Lobato
Rodrigues para acompanhar e representar a Polícia Civil nos
trabalhos da Comissão; do Sr. Raul Cardoso da Silva Filho,
encaminhando algumas sugestões de trabalho para a CPI; do Sr.
João Bosco da Silva Penha, Delegado de Polícia de Guapé,
encaminhando cópia do Ofício-Circular n° 2/2004, firmado pelo Juiz de
Direito Sebastião Novato Martins, à época titular dessa comarca, e
também um exemplar do informativo de esclarecimento administrativo
da COOCAFEG, edição de 31/5/2004; do Sr. Eliaquim Bernardo de
Souza oferecendo os serviços de auditoria e perícia contábil da
empresa Núcleo Contábil Ltda.; do Sr. João Messias de Lima, Diretor
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Poço Fundo Ltda.,
prestando informações a respeito dessa Cooperativa, conforme
solicitado pela Comissão; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
encaminhando notícia do jornal "Estado de Minas" do dia 13/6/2004, a
respeito do roubo da carga de sacas de café de dois caminhões na
zona rural de Ouro Fino. Os convidados, com a palavra, fazem suas
exposições e, em seguida, são questionados pelos membros da
Comissão. São ouvidos também na reunião o Sr. Maurício de Souza
Sobrinho, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Guapé, as
Sras. Fabiana Alves e Maria Amália Junqueira, conforme
requerimentos do Deputado Rogério Correia, aprovados na reunião.

WAR
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Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia solicitando
a realização de reunião da Comissão no Município de Poços de
Caldas; ao Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Henrique
Meirelles, a indicação de um funcionário da Gerência Regional do
Banco Central do Brasil - GTBHO - para acompanhar os trabalhos da
Comissão; à COOPARAISO que envie cópia da ata que autorizou a
doação para a campanha do Deputado Federal Carlos MelIes e do
candidato Antônio Carlos Arantes e informe o valor e o motivo dessa
doação; e que se informe se a COOPARAISO fez doação de
campanha para algum outro candidato; Sargento Rodrigues
solicitando sejam convidados o Superintendente do Banco do Brasil
do Município de Varginha e o Sr. Gerente da Agência do mesmo
Banco situada em Boa Esperança, para prestarem esclarecimentos à
CPI; ao Delegado Regional da Polícia Civil de Alfenas o
encaminhamento à CPI de cópia da documentação apreendida em
cumprimento de mandado de busca e apreensão executado por essa
Delegacia Regional, relativamente à empresa do Sr. José Carlos de
Souza; aos Diretores do Banco do Brasil em Brasília informações
sobre quais cooperativas do Sul de Minas tiveram acesso ao
RECOOP e cópia dos respectivos contratos de financiamentos da
Região Sudeste e da Zona da Mata; Dalmo Ribeiro Silva solicitando à
Superintendência Regional do Banco do Brasil com sede em Belo
Horizonte que informe quais as agências bancárias da região sul-
mineira, mais precisamente na regional de Varginha, procederam à
liberação de recursos do PRONAF nos anos de 2002 e 2003 para
investimentos no setor cafeeiro; Domingos Sávio solicitando à Receita
Federal cópia do processo fiscal-administrativo contra a Empresa
Cerealista Monte Dourado Ltda.; Rogério Correia e Domingos Sávio
solicitando ao Banco do Brasil fornecer cópias dos contratos firmados
entre esse Banco e a COOPARAISO referentes ao RECOOP, no valor
de 313.000,00. O Deputado Sebastião Navarro Vieira passa a
Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, e
apresenta requerimento em que solicita sejam convocados os
Contadores e Auditores que elaboram e auditam os balanços das
cooperativas e empresas envolvidas no desaparecimento de sacas de
café, conforme sugestão do Sr. Raul Cardoso da Silva Filho, de

rs
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Manhuaçu. Posto em votação, é o requerimento aprovado, O
Deputado Sargento Rodrigues retorna a direção dos trabalhos ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira, O Presidente esclarece que o
inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos
convidados e a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada em 18/6/2004,
às 9h30min, na Câmara Municipal de Espera Feliz, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Rogério Correia - Adalclever

Lopes - Fábio Avelar.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

18/6/2004
Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal do Município de

Espera Feliz os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Rogério Correia,
Adalciever Lopes e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Durval Angelo. 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 a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente convida a compor a mesa dos trabalhos os
Srs. Henrique Marim, Juiz de Direito da Comarca de Espera Feliz;
André Ubaldino, Procurador de Justiça; Gilmar Augusto de Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Espera Feliz; Edgar Augusto
Alves dos Santos, Promotor de Justiça de Espera Feliz; Waullio
Mattos Oliveira, Delegado da Polícia Civil de Espera Feliz; e Cássio
Grayson Martins Novaes, Fiscal de Tributos Estaduais. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Edgar Augusto Alves
dos Santos, Waullio Manos Oliveira, Sebastião Batista Rodrigues,
advogado dos produtores rurais de Espera Feliz; Joaquim Silvestre da
Cruz, Marcelo Norton, Josefino Marfins Novais, José dos Santos
Lauro, Armando Carlos de Souza, Jorval Pereira Femandez e José
Carlos Bastos, produtores rurais da região; Luiz Gonzaga do Carmo
Brinati, Presidente da Cooperativa Agrícola dos Pequenos Produtores
Rurais do Vale do Paraíso Ltda. - COAVAP -: Tarcísio Maria da
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Lacerda, Prefeito Municapal de Espera Feliz; Dejacinto Valentin,
Diretor Financeiro da COAVAP; Antônio Carlos Carere, Coordenador
do Conselho Fiscal da COAVAP; Vilson Lomar Silvestre, Conselheiro
Fiscal da COAVAP; Edimar Barbosa, do Sindicato dos Produtores
Rurais de Espera Feliz; e Braz GrilIo, da Diretoria da COAVAP, a
respeito de denúncia de desvio de sacas de café dos armazéns da
citada Cooperativa. Os depoentes são ouvidos e respondem a
perguntas dos parlamentares, cada um por sua vez, exceto o Sr.
Sebastião Batista Rodrigues, que será ouvido na reunião de
24/6/2004, na Assembléia Legislativa, e o Sr. Luiz Gonzaga do Carmo
Brinati, que não compareceu (sua esposa, Sra. Doracy de Sales
Brinati, esteve presente e justificou a sua ausência). São ouvidos
também os Srs. Roberto de Souza Costa, Osmar Aarestup, Sebastião
Marquete, Vanderley Antônio Chilese, Wauker Zannut, José Inácio e
Vitoiina Soares Barcelo Costa, atendendo a requerimentos do
Deputado Rogério Correia aprovados na reunião. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão são submetidos a
votação, cada um por sua vez, e aprovados requerimentos dos
Deputados Rogério Correia (3), nos quais solicita sejam convocados
para prestar esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Deriy
Rodrigues, Vera Lúcia Grilio Ramos, Wilson Santos e Fabrício Motta
Nacarati; seja pedida à empresa COAVAP que encaminhe cópia do
balanço realizado no ano de 2001, juntamente com o relatório
referente à auditoria desse ano; sejam pedidas ao Ministério da
Agricultura, ao Banco do Brasil e à COAVAP informações sobre o
recebimento de recursos financeiros do Governo Federal,
especialmente do RECOOP, por essa cooperativa, a partir de 1999;
Adaiciever Lopes (3), em que solicta sejam convocados para prestar
esclarecimentos a esta Comissão os Srs. Elcio Euler Demétrio e
Claudino Nunes de Souza; seja pedido ao Ministério Público, à Polícia
Civil e à Secretaria de Estado da Fazenda que indiquem servidores
para, juntamente com os membros desta Comissão, realizarem
inspeção e auditoria físicas e contábeis em cooperativas e armazéns
apontados pela Comissão; seja pedido ao Judiciário a quebra de sigilo
bancário e telefônico dos Diretores da COAVAP relativo aos últimos
cinco anos anteriores ao seu fechamento e também seja pedido à
Receita Federal que apure a evolução patrimonial, nesse mesmo
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período, dos membros da diretoria da COAVAP, de suas esposas
e filhos, bem como do atual Presidente e de sua esposa e do Sr. Derly
Rodrigues, contador. 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, 24 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA i 8 REUNIAO ESPECIAL DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 21/6/2004

As 9h15min, compareceu na Sala das Comissões o Deputado André
Quintão, membro da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Laudelino Augusto e Weliton Prado. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a dá
por aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir, em debate público, o tema "Participação Popular no Poder
Legislativo", tendo como principal objetivo ampliar a participação
popular no Legislativo, difundindo as experiências e os processos de
participação, e estimular a criação de comissões de participação
popular nas Câmaras Municipais. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o assunto objeto
desta reunião. Registra-se a presença das Sras. Maria de Fátima
Junho Anastasia, Professora do Departamento de Ciência Política da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG; Gardene Maria
Ferreira Aguiar, representando o Deputado André de Paula,
Presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados; Ana Cláudia Teixeira, Coordenadora do Pólis - Instituto de
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais e do Deputado
Edson Portilho, Presidente da Comissão Mista Permanente de
Participação Legislativa Popular da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, na qualidade de autora do requerimento que deu origem
ao debate público, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa
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a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2004

ATAS

ATA DA 24a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 14/6/2004

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Ricardo Duarte
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa

- Registro de presença -Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Ricardo Duarte - Palavras do Sr.
Derli Prudente Santana - Palavras da Sra. Maria Luíza de Aguiar
Marques - Palavras do Sr. Alysson Paulinelli - Palavras do Sr. José do
Carmo Neves - Palavras do Sr. Aparecido Alves de Souza -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento - Ordem
do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Carlos Pimenta -

Doutor Ronaldo - Jô Moraes - Ricardo Duarte - Wanderley Ávila.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 8h45min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

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

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Alysson Paulineili, ex-Ministro de Estado da Agricultura;
Derli Prudente Santana, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo; a
Exma. Sra. Maria Luíza de Aguiar Marques, Diretora do Centro de
Estudos Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro; os Exmos.
Srs. Aparecido Alves de Souza, Diretor da Cooperativa
Agroextrativista Grande Sertão; e José do Carmo Neves, Assessor de
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Desenvolvimento Florestal Sustentável do IEF; e o Deputado
Ricardo Duarte, autor do requerimento que deu origem a este evento.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do

Sr. Ivo das Chagas, professor da UNIMONTES, e dos acadêmicos
Rodrigo Herles, Maria das Graças Campolino e Sandra Regina Torres.

Destinação da reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico Cerrado Mineiro: Desafios e Perspectivas.
Palavras do Sr. Presidente

Por tudo o que representa para a economia, para o meio ambiente,
para a cultura e as tradições do povo mineiro, o cerrado é um dos
maiores patrimônios naturais do Estado. Ele ocupa mais da metade do
território de Minas Gerais, está presente em quase toda a bacia do rio
São Francisco e boa parte das bacias do rio Paranaíba e do rio
Grande, espalhando-se principalmente pelas regiões Norte, Centro,
Sul e Triângulo. E o segundo maior bioma do País, ocupando
aproximadamente 25% do território nacional.

Pelas características de sua vegetação - composta de árvores
baixas, retorcidas, em geral de casca grossa, espaçadas, e por uma
contínua camada de gramíneas -, o cerrado é também conhecido
como a savana brasileira. E o mundo dos buritis, das veredas e dos
chapadões, que inspiraram as grandes obras do escritor Guimarães
Rosa.

Consideradas historicamente impróprias para as atividades
agropecuárias, essas áreas sempre tiveram aproveitamento voltado
para o extrativismo, como o do pequi e de outras frutas típicas,
constituindo-se em fonte diversificada para a culinária regional e para
a medicina fitoterápica.

A propósito dessa tradição, e procurando valorizar a cultura das
populações do cerrado, o Estado de Minas Gerais passou a contar em
1992, por iniciativa da Assembléia Legislativa, com uma lei que torna
o pequizeiro árvore de preservação permanente, imune a corte, a não
ser em situações especiais, envolvendo o interesse social, mediante
prévia autorização do Instituto Estadual de Florestas ou de órgão
municipal competente.

Essa lei estabelece também que nas áreas de ocorrência do
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pequizeiro o reflorestamento homogêneo com espécies exóticas
somente poderá ser feito mediante critérios definidos pelo IEF que
garantam o pleno desenvolvimento das árvores produtivas.

Outra lei, do ano de 2001, criou o Programa Mineiro de Incentivo ao
Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à
Transformação do Pequi e Demais Frutos e Produtos Nativos do
Cerrado - PF1O-PEQUI.

Seu objetivo é integrar as populações que tradicionalmente
exploram esse bioma, numa perspectiva de sustentabilidade
ambiental.

Se o cerrado mineiro, até três ou quatro décadas atrás, estava
plenamente associado ao extrativismo, à cultura regional e à
agricultura familiar, passou a ser visto a partir do desenvolvimento de
pesquisas e de tecnologias que permitiram tomar suas terras
agricultáveis, como área de grande potencial para outras atividades
econômicas.

O cerrado se transformou na última fronteira agrícola do Estado,
abrindo espaço para a expansão da agricultura (particularmente para
a produção de soja, milho, café e cana-de-açúcar), para a pecuária
leiteira, para a agroindústria e para a fabricação de carvão
demandado pelas indústrias siderúrgicas; a intensa exploração
econômica desse bioma, contudo, trouxe efeitos colaterais
indesejáveis, como a perda para as populações rurais de suas fontes
tradicionais de sustento, centradas no extrativismo e na agricultura de
subsistência, e até mesmo de parte de sua identidade cultural.

Sua paisagem se transformou com a ocupação intensa pelo homem,
pela agricultura e pela pecuária voltadas para a exportação, entre
outras atividades econômicas. As áreas remanescentes do cerrado
nativo representam hoje um percentual mínimo desse ecossistema no
Estado.

E grande também entre os estudiosos do cerrado a preocupação
com os impactos negativos que sua exploração, quando feita de
maneira inadequada, tem trazido para o meio ambiente. O primeiro
desses impactos - inevitável quando se substitui um ecossistema
natural por uma monocultura - é a perda da biodiversidade. O
desequilíbrio ecológico provocado pelos grandes desmatamentos põe
em risco centenas de espécies da flora e da fauna.
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Da mesma forma, o uso inadequado dos solos, os processos de

mecanização e de irrigação, o emprego de defensivos agrícolas, entre
outros fatores, quando empregados de forma desordenada podem ter
como conseqüências o fenômeno da erosão e, principalmente, a
ameaça aos cursos d'água, afetados pela contaminação química, pelo
assoreamento e pela perda progressiva de seu volume.

Esse seria um prejuízo especialmente preocupante, tendo em vista
às importantes bacias hidrográficas localizadas nas áreas do cerrado,
a posição do Estado de Minas como berço de grande parte dos
mananciais do País e a crescente demanda pela água no Brasil e em
todo o mundo, o que tornou esse recurso natural estratégico e cada
vez mais disputado no plano internacional.

O Prof. Ivo das Chagas, da minha querida Pirapora, especialista em
cerrado, disse com muita propriedade que o cerrado é "o pai das
águas". Se não cuidarmos dele agora, é provável que dentro de pouco
tempo ele deixe de cumprir essa importante função ambiental. Se
cuidarmos, essa função será preservada, tendo em vista a pródiga
capacidade de recuperação da natureza.

Para que isso ocorra, é necessária uma ação governamental
consistente e continuada, acompanhada de um processo de
conscientização junto aos agentes econômicos e às comunidades,
pois só um esforço conjunto é capaz de garantir a manutenção desse
ecossistema.

Durante o II Encontro dos Povos do Cerrado, realizado em Pirapora
na semana passada, pela UNIMONTES, o depoimento de uma
barranqueira ilustrou essa necessidade. Ela disse, com sua
experiência e simplicidade: "Se há 40 anos tivéssemos consciência do
que era preciso fazer para preservar o cerrado, o São Francisco e
muitos outros rios não estariam hoje morrendo".

Ao iniciarmos este fórum técnico, cabe-nos indagar: "que tipo de
desenvolvimento deve ser proposto para o cerrado mineiro, de forma
a atender aos interesses e às circunstâncias em jogo?".

O bom-senso indica que, nas propostas a serem feitas sobre o tema,
assim como nas políticas públicas a serem implementadas para o
setor, deve prevalecer o conceito de sustentabilidade, que pressupõe
a conciliação das atividades econômicas com o interesse social e a
preservação do meio ambiente.

?s.
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As informações e os esclarecimentos a serem feitos pelos

nossos expositores, assim como as discussões a serem
desenvolvidas nos grupos de trabalho deste evento, certamente nos
darão subsídios mais sólidos para amadurecermos nossas opiniões a
respeito do assunto. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Ricardo Duarte
Bom-dia. Sejam bem-vindos. Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Ávila; Exmo. Sr. Alysson Paulinelli; Exma. Sra. Maria Luíza
de Aguiar Marques; Exmos. Srs. Aparecido Alves de Souza e José do
Carmo Neves; Exmo. Sr. Célio Floriano, Presidente do CEASA;
Deputada Ana Maria Resende; Deputado Doutor Ronaldo, senhoras e
senhores; a preocupação com a atual situação do cerrado mineiro,
segundo mais rico ecossistema do Planeta, que cobria cerca de 50%
da área total do Estado e hoje se encontra em adiantado estado de
devastação, motivou-nos a apresentar o requerimento, nesta
Assembléia Legislativa, de realização deste fórum, que se iniciou no
dia 21/5/2004, em Uberlândia, continuou como atividade do Encontro
dos Povos do Cerrado, em Pirapora, e prossegue hoje e amanhã em
Belo Horizonte.

Inicialmente, gostaria de saudar todos os presentes, relembrando
aos que aqui se encontram e aos que nos assistem pela TV
Assembléia que as decisões que aqui tomaremos produzirão
resultados que devem repercutir nas futuras decisões a serem
tomadas em Minas Gerais, tanto no Legislativo quanto no Executivo.
Se isso torna ainda maior a nossa responsabilidade, também renova
as nossas esperanças, pois a política é também o caminho contrário à
destruição produzida por aqueles que colocam os interesses privados
acima do bem comum.

Nosso maior objetivo é o de, em conjunto com representantes de
instituições governamentais, universidades, movimentos sociais e
demais interessados, encontrar saídas capazes de superar um
desastre ambiental confirmado nos diversos momentos de preparação
deste fórum, desastre esse produzido pela ação humana, seja por
meio da monocultura intensiva, seja da extração indiscriminada dos
recursos naturais, seja da destruição dos mananciais e das nascentes,
seja da violência produzida pela miséria e pela ganância. E destruição
que certamente empobrecerá e comprometerá o nosso futuro.
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Acreditamos que este evento produzirá os subsídios

necessários à adoção de políticas governamentais e ações legislativas
voltadas para a preservação e o uso sustentável dos recursos ainda
existentes no cerrado, além do conhecimento científico sobre esse
ecossistema; aliás, sempre me preocupou muito o fato de termos
pouco conhecimento científico sobre esse bioma.

Sabemos que a exploração inadequada dos recursos naturais é a
causa principal da extinção de espécies nativas, da perda da
biodiversidade, que tem caracterizado a ocupação do cerrado desde
os tempos do Brasil Colônia. O cerrado, que até a década de 70 era
visto como área de reduzido potencial agropecuário, hoje é
responsável por 25% da produção de cereais no País. Neste ano, as
9.600.0001: de grãos em Minas constituem recorde histórico que
recolocam a agricultura mineira como um dos suportes da nossa
economia. Mas essa expansão da agricultura intensiva, especialmente
das diversas monoculturas - soja, cana e eucalipto -, provocou
mudanças significativas no padrão de ocupação dos cerrados,
reduzindo as áreas de vegetação natural com a conseqüente perda da
biodiversidade.

E necessário mencionar com destaque quanto a produção de carvão
vegetal, especialmente em conseqüência do desenvolvimento da
indústria siderúrgica, tem sido responsável pelo esgotamento da
cobertura vegetal original do cerrado. Parte do carvoejamento é feito
de forma ilegal, com cortes de espécies nativas à revelia da lei,
aliando destruição ambiental com exploração, como os trabalhos
escravo e infantil, além de outros males. Por outro lado, a
possibilidade de se fazer manejo florestal com vegetação nativa do
cerrado não encontra boa adesão entre os empresários do setor, que
preferem optar pelo eucalipto, especialmente devido à sua rapidez de
crescimento, com prejuízo para a biodiversidade.

Não podemos deixar de mencionar o impacto causado pelo avanço
da silvicultura, especialmente na região Norte de Minas, que produziu
alterações preocupantes no sistema hídrico regional, além de
prejuízos à diversidade da fauna e da flora.

Outro aspecto que precisa ser considerado nesse processo
acelerado de destruição é o seu efeito sobre as águas e mananciais.
Além da contaminação por produtos químicos, assoreamento de rios,
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desmatamento, destruição de nascentes e implantação
desordenada de sistemas de irrigação, a construção de grandes
complexos hidrelétricos comprometem e colocam em risco essa
verdadeira caixa-d'água do Planeta.

As veredas, imortalizadas como símbolo de Minas por Guimarães
Rosa, estão desaparecendo do grande sertão pela degradação dos
cerrados, pois situadas em áreas de intensa monocultura estão sendo
assoreadas e ou contaminadas por venenos agrícolas. A destruição
das veredas ameaça a perenidade de muitos cursos de água que têm
ali suas nascentes e também a biodiversidade das regiões úmidas do
cerrado.

Precisamos considerar que um modelo de desenvolvimento como o
nosso, fundado na exploração ilimitada dos recursos naturais, no
desenvolvimento de uma ciência sem consciência e na permanência
de um elevado contingente populacional vivendo abaixo da linha de
pobreza, compromete as gerações vindouras.

Cabe ao poder público, em todas as suas esferas, inserir em suas
políticas exigências de controle ambiental, monitoramento, pesquisa,
criação e implantação de unidades de conservação, além de rigorosa
fiscalização, visando coibir as variadas formas de crimes ambientais.

E preciso também considerar a necessidade de se aproveitar de
forma racional e equilibrada a nossa biodiversidade. Estima-se que o
Brasil possua cerca de 50 mil espécies vegetais, além de outras
milhares de espécies animais. Considerando-se o valor estratégico
dos recursos naturais e sua potencialidade econômica, o interesse
pelo controle e pela exploração da diversidade biológica tem motivado
debates calorosos em todo o mundo.

Sabemos que todos os dias saem do País plantas, extratos, animais,
toxinas e microrganismos para serem estudados no exterior e que os
resultados dessas pesquisas e as patentes que delas se originam não
retornam em forma de benefícios para o Brasil.

A utilização de plantas como fonte de medicamento, por exemplo,
demonstra como ainda estamos subutilizando o imenso potencial da
nossa biodiversidade. Sabe-se que muitos medicamentos disponíveis
na terapêutica moderna foram desenvolvidos a partir de fontes
naturais, especialmente as plantas.

Entre as maiores indústrias farmacêuticas do mundo é crescente o
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interesse por medicamentos derivados de fontes naturais.

Sabemos que só a ciência agrega valor à biodiversidade, pois a
exportação pura e simples de espécies animais ou vegetais tem pouco
valor para a indústria farmacêutica, ao contrário do produto
beneficiado por meios tecnológicos. Por isso, embora o Brasil possua
a maior biodiversidade do planeta e detenha um dos principais
mercados de medicamentos do mundo, sua população mais pobre
ainda enfrenta o sério problema de dificuldade de acesso aos
medicamentos.

A questão central em relação à biodiversidade do cerrado refere-se
também à capacidade de enfrentarmos o desafio científico de
transformar um patrimônio natural em riquezas, criando indústrias de
base tecnológica e gerando empregos qualificados, enquanto
garantimos a permanência dos pequenos agricultores na terra e
reconhecemos o papel fundamental da agricultura familiar na
produção e na geração de renda para essas famílias.

E preciso aliar pesquisa com políticas públicas para garantir a
sustentabilidade das atividades econômicas no cerrado, além de
rigorosos instrumentos legais para impedir a ocorrência de mais
crimes ambientais e devastação. Precisamos impedir a destruição e
ao mesmo tempo garantir a empregabilidade e condições dignas de
vida para os povos do cerrado. Dessa forma garantiremos a
conservação do cerrado, a sustentabil idade do seu desenvolvimento,
o respeito ao homem e ao meio ambiente.

Eu acredito que isso é possível, e é esse o sonho que os
convido a sonharmos juntos nesses dois dias e principalmente nos
dias que se seguirão, tomando de empréstimo uma pergunta feita
por Guimarães Rosa em "Grande Sertão:Veredas", e que cai muito
bem nesses tempos em que pensamos que somos fracos diante
de mecanismos de poder capazes de tanta destruição e
desesperança: "Tem horas que penso que a gente carecia, de
repente, de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas, e
as coisas, não são de verdade! E de que é que, amiúde, a gente
adverte incertas saudades? Será que, nós todos, as nossas almas
já vendemos?".

Para encerrar, gostaria de dizer uma frase que vi escrita em um
muro de uma cidade do interior, cujo autor desconheço. A frase era a
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seguinte: "Nem tudo que é torto é errado. Vejam as pernas do
Garrincha e as árvores do cerrado". Muito obrigado.

Palavras do Sr. Derli Prudente Santana
Quero dar os parabéns a esta instituição pela iniciativa e

cumprimentar os Deputados Ricardo Duarte e Wanderley Ávila.
Enquanto ouvia as palavras dos Deputados, fiquei pensando o que
poderia dizer, porque eles fizeram uma síntese do que eu iria falar.
Mas, como sempre enfocamos as coisas de uma maneira um pouco
diferente, vou tentar adicionar alguma coisa ao que foi dito.

- Procede-se à apresentação de "slides".
Antes de mais nada, gostaria de falar um pouquinho sobre minha

instituição, a EMBRAPA Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas. Ela
é uma das 39 unidades que a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA - tem no País. Fiz questão de mostrar esse
mapa, para que possam ver a distribuição geográfica das unidades da
Empresa. Somos uma unidade bastante interativa. Só porque
trabalhamos com milho e sorgo em Sete Lagoas não quer dizer que
não tenhamos integração com outras unidades que trabalham em
todos os ecossistemas brasileiros.

Nessa linha avermelhada, que mostra todos os grandes
ecossistemas brasileiros, podemos ver a distribuição do cerrado no
Brasil. Ele é o segundo bioma brasileiro, ocupando uma extensão de
204.000km2 na opinião de alguns. Outros consideram que ele tem
220.000km2. Depois, vou voltar a discutir isso. Vocês podem ver, pela
área, que grande parte do Estado de Minas Gerais é coberta pelo
cerrado.

Aqui temos o mapa da distribuição do cerrado em Minas. Tive muita
dificuldade ao localizá-lo, pois há várias versões do limite do cerrado
em Minas.

Relembrando o que foi dito aqui, o cerrado é chamado "pai das
águas do Brasil". Por isso sua importância em termos de hidrografia. E
bom que percebam o que ele representa para o Estado de Minas.

Afinal de contas, o que  o cerrado? Esse nome é dado à vegetação
típica do Brasil central. E o segundo bioma brasileiro. E dada pouca
ênfase à importância desse ecossistema para os grandes ciclos
biogeoquímicos do planeta. Dá-se muito mais importância à Amazônia
e à mata atlântica do que ao cerrado dentro desses grandes ciclos da
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Terra.

O cerrado é uma savana mais ou menos densa. É considerado
como sistema savânico, com cobertura herbácea contínua e com um
dossel descontínuo, pois existem andares de diferentes estratos em
termos de cobertura vegetal. Seus galhos são, geralmente, retorcidos,
e algumas espécies apresentam a casca das árvores bastante
"coureácea". Dentro do que é chamado de cerrado há uma gradação,
que vai desde o cerrado, cerrado típico, até campo sujo e campo
limpo. O cerradão seria quase uma transição de cerrado para mata.
Há um predomínio das espécies arbóreas. O cerrado sujo viria em
seguida e, em último lugar, o campo limpo, com predomínio das
gramíneas.

E comum, na área do cerrado, a presença de veredas ou matas, que
representam alguma forma de compensação ambiental. As veredas
são a compensação hídrica, e, se há melhor fertilidade do solo,
podemos ter algumas matas na área.

Aqui gostaria de chamar atenção para a diferença entre o que
chamamos de bioma cerrado e a região do cerrado. Quando se fala
em bioma, estamos tentando expressar essa idéia do cerrado, do
cerradão, do campo sujo e do campo limpo, enfim, todo esse aspecto
típico que essa vegetação nos lembra. Quando estamos falando em
região ou domínio do cerrado, pensamos numa coisa mais ampla,
mais abrangente.

Essa área avermelhada corresponde à terra roxa do Triângulo
Mineiro, que, na realidade, não tem a vegetação do cerrado, mas está
incluída dentro da região do cerrado.

Por outro lado, toda essa área amarelada é tida pelos fitogeógrafos,
pelos botânicos, não como uma área de cerrado, e sim como uma
área de transição. No Sul, o grande responsável por esse tipo de
vegetação é o solo; no Norte e no Nordeste, essa área amarelada
representa um clima um pouco mais árido. Neste quadro podemos ver
os dados climáticos ilustrando isso.

Ao se comparar Uberaba com Montes Claros ou Itamarandiba, essa
linha azul representa os meses de déficit hídrico. A idéia é mostrar
que, realmente, essas regiões são mais secas.

O quadro a seguir tem por objeto ilustrar a diferença entre o cerrado
típico e a grande região do cerrado, que ocupa cerca de 65% a 66%
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do Estado. Mas o que os fitogeógrafos chamam de cerrado típico
é apenas o equivalente a 186.0001km2, ou seja, 31% do Estado.

Uma característica típica dessas áreas é o predomínio de uma
topografia de relevo plano ou suavemente ondulado, muito favorável à
mecanização agrícola.

Os principais solos correlacionados ao cerrado e ao.cerradão são os
chamados latossolos, que são profundos, bem drenados e porosos,
ou seja, de baixa fertilidade natural. Os argi-solos são solos um pouco
melhores em termos de fertilidade, mas ocorrem em menor
expressão.

Os neo-solos litólicos, ou seja, os litossolos, são solos rasos,
diretamente relacionados ao campo limpo e ao campo cerrado.

A característica básica da maioria dos solos do cerrado é a baixa
fertilidade natural e a grande toxidez de alumínio. E uma região que
possui uma estação seca bem definida, que varia de quatro a sete
meses. Quanto à temperatura, essa linha avermelhada em cima do
mapa mostra que ela é mais ou menos constante, algo em torno de
22°C. A linha esverdeada indica os meses de déficit hídrico, e a linha
azul, a precipitação.

Então, existe esse déficit hídrico, que dura de quatro a sete meses.
Nos meses chuvosos, ocorre o que chamamos de veranico, que é a
interrupção desse período chuvoso. Isso é muito prejudicial ao
desenvolvimento das culturas.

Quanto à ocupação do cerrado, por este mapa podemos ver a sua
expansão na década de 70. A década de 70 marcou o início da
revolução do cerrado. Havia uma dificuldade muito grande de se usar
o solo do cerrado para a agricultura, porque o conhecimento dos
recursos naturais era muito limitado e havia uma série de obstáculos,
tais como: suprimento irregular de chuvas, baixa fertilidade dos solos,
sistemas de produção ineficientes e distância dos centros de
consumo.

No entanto, havia uma grande extensão de terras aráveis e
condições climáticas e topográficas apropriadas às principais culturas.
Além disso, em termos de estrutura física, também existiam solos
adequados à mecanização. Com a construção de Brasília, passou-se
a ter uma infra-estrutura básica, pois o eixo de desenvolvimento do
Pais se deslocou para essa região.
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Um aspecto muito importante é a presença de calcário e fósforo

na região. O grande desenvolvimento agrícola da área do cerrado foi
resultado de uma combinação de políticas governamentais,
assistência técnica e um grande investimento na área de pesquisa. O
centro de pesquisas do cerrado, em Planaltina, foi criado dentro da
própria EMBRAPA e sistematizou todo o conhecimento adquirido até
então pelas universidades e instituições de pesquisa. O objetivo
básico desse centro é resolver o problema da produção agrícola no
cerrado. A transformação de uma área praticamente ineficiente ou
imprestável em uma área própria para o uso agrícola tem sido
considerada muito importante no mundo atual, pois o Brasil conseguiu
contrariar o processo normal, que é transformar terra boa em terra
ruim. Nesse caso, uma terra que não tinha utilidade para o uso
agrícola foi transformada numa área de grande aptidão para a
agricultura.

Destaco algumas inovações tecnológicas importantes. A primeira
delas foi a construção da fertilidade do solo. O solo do cerrado é muito
pobre e deficiente em magnésio, cálcio, fósforo e micronutrientes, e foi
preciso construir a sua fertilidade.

Destaco o trabalho preponderante do setor de melhoramentos. A
plantação de soja é um exemplo muito importante, pois era cultivada
apenas nos Estados do Sul, em regiões de alta latitude, devido à
sensibilidade ao fotoperiodismo. A soja foi desenvolvida para adaptar-
se à região dos trópicos, na parte central do nosso País. A tecnologia
da fixação biológica do nitrogênio foi muito importante, pois trouxe
economia para o Brasil e um grande bem para o meio ambiente,
porque evita o uso de adubos nitrogenados.

Destaco a plantação do milho para o solo ácido, desenvolvida na
EMBRAPA de Sete Lagoas, que, juntamente com a soja, trouxe urna
concepção diferente, que é o melhoramento de plantas para adaptá-
las às condições de estresse. Essa filosofia de trabalho é muito
importante.

Não podemos negar o papel da braquiária, em termos de ocupação
de pastagens.

A presença do café no cerrado era tida como uma coisa impossível.
Dizia-se que não seria possível cultivar o café em solos com altitudes
superiores a 600m, mas hoje temos plantações de café em solos com
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altitude superior a 1.000m. No cenário internacional, o café
plantado no cerrado é considerado o de melhor qualidade no País.

Este "slide" mostra a participação do cerrado na produção de grãos
em Minas Gerais, no período de 1900 a 2002.

A área do cerrado trouxe uma grande contribuição em termos do
rendimento das culturas. Houve um aumento de 3,41% no período de
1975 a 2002, e a área de cerrado foi a grande responsável por esse
crescimento em Minas.

Voltando a discutir o assunto referente às transições no Estado, este
mapa, feito por meus colegas da EMBRAPA de Sete Lagoas, está
baseado em dados econômicos. Chamo a atenção para o seu título:
"Os Cerrados de Minas Gerais". Quando se fala em região do cerrado,
pensa-se numa região muito homogênea e, na verdade, trata-se de
uma região bastante heterogênea, onde a caracterização ambiental é
diferente, os problemas são diferentes e, provavelmente, as soluções
deverão ser específicas. Isso é muito importante para nossas
discussões, pois não se pode falar em apenas um cerrado em Minas
Gerais. Os dados ressaltam a diferença entre os diversos cerrados: o
cerrado oeste, o cerrado norte, o cerrado central e o do alto São
Francisco.

Como já foi discutida a importância do cerrado e o aspecto referente
aos diferentes cerrados em Minas Gerais, chamo a atenção para o
que entendemos ser agricultura sustentável. E um movimento que
surgiu principalmente a partir da ECO 92, que engloba várias
correntes de idéias, e, apesar das divergências nos meios de obtê-las,
há uma grande convergência nos meios para se alcançarem seus
objetivos. Numa definição mais simples, a agricultura é considerada
sustentável se simultaneamente satisfaz as necessidades do produtor
e conserva os recursos naturais para a atual e as futuras gerações.
Nesse contexto, o que poderíamos considerar como grande desafio
para o desenvolvimento sustentável na área de cerrado? Um deles
seria o desmatamento, que, embora hoje ocorra em menor escala,
ainda é considerado um problema. Também são problemas a
mecanização intensiva, com todas as questões advindas da quebra de
estrutura do solo, facilitação de erosão e outras; a degradação de
pastagens; a monocultura; o assoreamento de rios e reservatórios,
decorrentes da intensa mecanização e falta de cuidados com o uso
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agrícola do solo; a poluição de mananciais; o uso indiscriminado
da água; o pouco cuidado com as nascentes, campos de surgentes,
veredas e áreas de recarga, que muito têm prejudicado o nosso
potencial de água no Estado; e a agricultura familiar, que não tem tido
o desenvolvimento esperado, dada a dificuldade de se implantar numa
área de solos pobres e sua dificuldade de inserção no mercado.

Algumas iniciativas que têm ocorrido na área do cerrado merecem
registro. Não existe sustentabilidade absoluta nem um pacote que
garanta que a nossa área e o nosso sistema de produção serão
sustentados se adotarmos isso aqui. Há alternativas que são
utilizadas dependendo das circunstâncias ambientais e
socioeconômicas. Temos de selecionar a melhor alternativa para cada
momento. Precisamos pensar globalmente e agir localmente. Isso veio
da ECO 92. Minas Gerais já está atuando regionalmente no âmbito
das bacias, fazendo o elo entre o local e o global.

Um critério extremamente importante na escolha do negócio é a
capacidade de suporte ambiental da área que será utilizada.

Há um sistema de produção que tem sido uma grande revolução no
País e que chegou ao cerrado. Em Minas Gerais está indo muito
rápido, mas deixa muito a desejar. No plantio direto não se usa arado
nem grade, é feito diretamente na palha, nos restos da cultura
anterior. Deixa uma cobertura no solo, durante o ano inteiro, e tem
como pressuposto básico a rotação de culturas. Esse sistema tem se
mostrado altamente eficiente. No último bloco à direita, vemos o
plantio direto e a pastagem bem conduzida como o sistema mais
eficiente de conservação do solo e da água.

Aqui, o crescimento geométrico da adoção do plantio direto na
região do cerrado devido à sua grande eficiência no controle da
erosão, e o que significa em termos de economia para os agricultores.

Esse aqui é o depoimento de um representante do Clube de Amigos
da Terra de Rio Verde, Goiás, feliz por sua terra ter melhorado, estar
produzindo e, ao mesmo tempo, conservando o meio ambiente. Os
agricultores interessados em expandir o plantio direto formam uma
associação. Isso já acontece em Minas e em várias regiões do País.

Hoje pensa-se muito no aumento da agrodiversidade. Os sistemas
integrados - agricultura a pecuária -, estão tendo grande repercussão.
Tenho quase certeza de que estou roubando a cena do Ministro
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Alysson Paulinelli. O Sistema Santa Fé foi desenvolvido pela
EMBRAPA Arroz e Feijão, em Goiânia, e consiste na combinação de
gramíneas de pastejo com culturas de milho e soja. Esse sistema tem
sido muito eficiente na recuperação de pastagens e na produção de
grãos. E uma grande oportunidade, considerando a extensa área de
pastagens degradadas em Minas Gerais. E uma fronteira interna, na
qual poderemos recuperar as pastagens e produzir grãos.

Embora não sejam muito comuns, os sistemas agroflorestais têm
sido utilizados paulatinamente com sucesso em algumas regiões, com
o aproveitamento de espécies nativas e exóticas. Essa iniciativa tem
tido um número cada vez maior de adeptos em Minas Gerais na área
do, cerrado.

E a utilização dos dejetos de suínos para a produção de grãos e
pastagens. E a transformação de um passivo ambiental em insumo,
garantindo mais qualidade ambiental.

A agricultura orgânica, que tem tido grande demanda nos últimos
anos, embora em pequenas áreas e em nichos específicos, é uma
alternativa bastante entusiasmante no tocante à redução de uso de
insumos.

O manejo integrado de pragas combina controle biológico, práticas
mecânicas e culturas com princípios que controlam insetos, pragas ou
ervas daninhas.

Um enfoque que temos tentado dar hoje é dizer que o agricultor
pode produzir água, entre aspas. A agricultura é sempre apontada
como o grande culpado do problema da água, principalmente em
áreas de cerrado. Acreditamos piamente que um enfoque
hidroagrícola, considerando a água como um de seus produtos e
dando tratamento adequado ao solo, facilitando a infiltração, é a
melhor maneira de aumentar a água de nossos mananciais. A
agricultura é o único segmento que consegue produzir água limpa. E
claro que o uso racional da água é responsabilidade de todos. A água
não é usada só na irrigação; é usada na cidade, é usada para a
geração de energia. Temos de envolver todo o mundo.

A EMBRAPA Cerrados tem investido muito em novas alternativas.
Apesar de não vir apresentando grande repercussão, acreditamos que
o investimento em pesquisas, promovendo maior proximidade com os
produtores, pode ser uma alternativa bastante interessante,
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principalmente para a agricultura familiar.

Devemos esquecer o desenvolvimento setorial e passar a considerar
o desenvolvimento territorial. O espaço rural é usado para ecoturismo,
para a instalação de indústrias, para artesanato, etc. Atualmente, a
visão do espaço rural é multissetorial - daí a ênfase no
desenvolvimento territorial.

Além de o produtor ser gerente sob o aspecto econômico,
atualmente tem de ter uma visão do gerenciamento ambiental, para
que possa atender às futuras gerações.

Associamos a idéia a um banquinho de três pemas. Se uma delas
está mais curta, o banquinho não se sustentará. Lembramos que, para
preservar a sustentabilidade do cerrado, é necessário haver equilíbrio
entre a preservação, o bem-estar e a renda.

Como nosso intuito é provocar, listei alguns pontos interessantes
para discussão.

Poderíamos chamar esse item de apoio às iniciativas existentes:
estimular, na maioria dos municípios ou regiões, a criação dos Clubes
Amigos da Terra, os famosos CATs, que se dedicam ao plantio direto;
apoiar as cooperativas agroextrativistas para fortalecer principalmente
a agricultura familiar; apoiar com créditos e incentivo fiscal os
municípios que já implantaram programas de preservação ambiental.

Entre os pontos de discussão, podemos enumerar: investimento em
sistemas produtivos baseados na preservação e na valorização da
biodiversidade; investimento no produtor rural, como guardião do
desenvolvimento sustentável; valorização dos conhecimentos e dos
recursos existentes. Há tendência de se desprezar o conhecimento
local e os recursos da região; educação ambiental, enfatizando a
região do cerrado; maior conhecimento do ambiente e de suas
restrições; estudo de solo e das essências nativas e zoneamento
climático para indicar a época de menor risco para se plantar;
desenvolvimento de alternativas econômicas em espécies cultiváveis
adequadas às condições de estresse da região: solos mais ácidos,
solos mais pobres e clima mais árido; exploração dos recursos
naturais existentes, especialmente das essências nativas.

As propostas mais urgentes em relação aos recursos hídricos são:
recuperação e proteção de nascentes, veredas e matas ciliares;
manejo específico para áreas de recarga, que reabastecem nossos
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lençóis e que não têm sido devidamente contempladas; uso
racional dos recursos hídricos, contemplando seu aspecto de
multiuso; estímulo ao sistema de produção que enfoca a produção
hídrica e agrícola.

Todas as estratégias que mencionei e outras que podemos ainda
selecionar em cada região deveriam ser divulgadas para que tenham
chance de ser adotadas por maior número de pessoas.

Outras propostas: promover o intercâmbio regional de produtores
para trocarem experiências de sucesso, e o treinamento de mão-de-
obra; implementar campanhas de divulgação e de conscientização,
com o objetivo de ligar a produção do cerrado à proteção ambiental.
Se conseguirmos mostrar que a produção do cerrado é
ambientalmente correta, teremos grande vantagem econômica no
mercado externo.

Vemos ainda como necessária a intensificação do uso agrícola
sustentável em áreas já em exploração.

Volto a destacar, no aspecto da integração entre agricultura e
pecuária, a quantidade de pastagens em áreas de cerrado
degradadas que temos no Estado. Um programa de crédito especial
para desenvolver um sistema de integração seria uma maneira muito
adequada de aumentar a produção de grãos, de carne, de leite e de
fibras sem derrubar uma árvore. Outro ponto seria um seguro agrícola
compatível com as condições de risco envolvidas nessa região.

Passando à questão do desenvolvimento territorial e não setorial,
cito a Agenda 21 para o cerrado mineiro. A Agenda 21 é um
documento elaborado sob a coordenação do Ministério do Meio
Ambiente e contempla uma parte específica sobre agricultura
sustentável. Foi feita ampla consulta a todos os Estados, e seria
interessante que houvesse uma Agenda 21 para o cerrado mineiro.
Poderíamos pinçar muitos pontos da agenda nacional e complementar
com especificidades do nosso cerrado.

Queria destacar os seguintes tópicos: programas de recuperação de
pastagens degradadas, programas de recuperação e proteção de
nascentes, veredas e matas ciliares e programas regionais de
desenvolvimento sustentável. Essa idéia de desenvolvimento regional
veio à baila porque se chegou à conclusão de que é muito difícil para
o município sozinho trazer o desenvolvimento para si; é necessário
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que se una a regiões com afinidade geográfica, cultural e
econômica. Acreditamos que uma linha especial de apoio a esse
trabalho, que contasse com a possibilidade de assessoria e
consultoria, faria muito bem a toda a região do cerrado. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Maria Luíza de Aguiar Marques
Bom dia, integrantes da Mesa e demais presentes. Minha exposição

tem um enfoque completamente diferente. Vamos discorrer sobre a
população, as pessoas que vivem no cerrado mineiro. Todos os dados
que discutirei são baseados no Atlas de Desenvolvimento Humano do
Brasil, que é um trabalho da Fundação João Pinheiro junto com o
IPEA e o PNUD, um ramo da ONU. Desenvolvemos esse trabalho há
bastante tempo. Trata-se de um conjunto de mais de 125 indicadores
para todos os municípios brasileiros. Trabalharei as questões por
município, focalizando as condições sociais e econômicas da
população que vive na área em três dimensões. Uma delas é a saúde,
e enfocaremos a expectativa de vida ao nascer; outra, a renda; e, por
último, o nível de educação. Essas três dimensões formarão um
índice. Falarei sobre ele e, depois, sobre cada uma das três
dimensões separadamente. Finalmente, farei um desafio para cada
uma delas. Isso é uma pequena amostra do conjunto de informações
do Atlas. Aliás, ele está disponibilizado na Internet, e todos podem
acessá-lo. Antes mostrarei o atlas. Há uma certa divergência entre o
que chamarei de cerrado mineiro e o que foi aprestando pelo Derli.

O Atlas de Desenvolvimento Humano é o conjunto de indicadores
para todo o Brasil. Escolhi Minas Gerais e, depois, mostrarei apenas o
cerrado mineiro. Para vocês terem uma idéia, quando movo o cursor,
aparece embaixo o nome do município, um recurso muito bom para
orientar as pesquisas. Mostrarei o que é o cerrado.

Quando começamos a organizar esta palestra, há dois meses, reuni-
me com o Derli, que definiu a minha área. Nossa função é estudar e
fornecer estatísticas municipais. Pedi a ele uma definição, e é com ela
que trabalharei nesta apresentação. Como o Derli disse, existem
controvérsias, e posso dizer o seguinte: o Atlas está disponível, é
muito simples passar a vocês outras informações, e estaremos à
disposição assim que necessário.

Falarei separadamente sobre educação, longevidade e renda, três
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itens que compõem o índice de Desenvolvimento Humano - IDH -

que varia de zero a um. Quando o IDH está abaixo de 0,5, o
desenvolvimento humano é baixo; entre 0,5 e 0,79, é médio; e de 0,8
a 1, é alto.

- Procede-se à apresentação de slides.
Este "slide" mostra a situação do cerrado em 1991. Como o Derli

falou, encontramos grande diversidade no cerrado em termos
vegetação, média de ocupação humana e condições de vida dessa
população. Em 1991, ainda encontramos área com baixo
desenvolvimento humano, essa vermelha; a alaranjada seria a
segunda, que está entre 0,5 e 0,6; a amarela, entre 0,6 e 0,7, e essa
área verde, entre 0,7 e 0,8. Em 1991, o cerrado ainda não tinha
municípios com alto desenvolvimento humano.

Em 2000, ocorre uma melhora muito grande. A área verde cresceu.
Esses pontos azuis são os municípios com alto desenvolvimento
humano; o amarelo é aquela situação entre 0,6 e 0,7; o laranja
representa os municípios que estão no que chamamos de médio-
baixo desenvolvimento humano. Assim como Minas Gerais é um bom
retrato da diversidade do País, no cerrado também ocorrem grandes
variações de situações.

Fazendo uma comparação mundial, é como se fôssemos da
Polônia, 360 lugar na colocação mundial do IDH, até Botsuana, que
ocupa o 126° lugar. Encontramos uma variação enorme.

Nesse gráfico está representado o IDH de todos os municípios, do
menor até o maior. Essa linha amarela traduz a situação de 1991. A
linha marrom denota a situação de 2000. A distância entre as duas
revela o desenvolvimento ocorrido no período. Essa linha reta
simboliza a média do Estado. Observamos que, em 1991, cerca de
15% dos municípios do cerrado eram melhores do que a média de
Minas. Em 2000, o percentual de municípios acima da média de Minas
é muito maior. O desenvolvimento humano dos municípios do cerrado,
em geral, deu-se de forma mais acelerada do que a média do Estado
Outra coisa importante é essa variação - vai de Botsuana até a
Polônia - , que é a distância mostrada por essa reta.

Aqui está plotada a distância, em anos, que os municípios levariam
para alcançar o melhor município do Brasil em IDH, São Caetano do
Sul. em São Paulo.
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Na verdade, nenhum dos municípios apresenta o mesmo

desenvolvimento alcançado por São Caetano do Sul. Uberaba, que no
ano 2000 estava na melhor situação, ainda estaria a mais de 10 anos
de São Caetano do Sul. Indaiabira estaria a quase 45 anos desse
município. Ou seja, no ritmo da velocidade média de crescimento
apresentado entre 1991 e 2000 pelos municípios brasileiros, aqui
definida, Indaiabira levaria 45 anos para chegar à situação de São
Caetano do Sul, e Uberaba levaria 10 anos para chegar à mesma
situação.

Considerando a evolução de cada um dos índices, veremos que o
comportamento é bastante diferenciado. Este mapa mostra a situação
da educação em 1991 - vemos uma área bastante ruim, com índice
abaixo de 0,5; a área em laranja, segunda ruim; e, já nesse ano,
podemos ver algumas áreas azuis, que estão acima de 0,8, com alto
desenvolvimento em educação.

Neste mapa, que mostra a situação em 2000, vemos que a
educação é a dimensão em que ocorreu o desenvolvimento mais
generalizado. Ainda vemos uma pequena área - se não me engano,
Linheiras - que ainda tem 10H perto de 0,5; há algumas áreas em
amarelo, com IDH entre 0,6 e 0,7; uma área verde, com IDH entre 0,7
e 0,8; a grande área em azul, já com alto desenvolvimento humano
em educação; e vemos até essa área mais escura, em que o IDH já
está acima de 0,9. A dimensão da educação leva em conta duas
coisas: a taxa de analfabetismo e o acesso à escola, e o que vemos
aqui, na verdade, é a ampliação do acesso à escola, basicamente
pela população adulta e no ensino fundamental, que foi o grande
impulsionador desse avanço, movido pelo FUNDEF. Esse é realmente
um efeito perceptível e inegável.

Esse mapa mostra a situação do cerrado mineiro em termos de
longevidade, ou de esperança de vida, ao nascer, em 1991. Nele,
ainda vemos uma área em vermelho; uma em amarelo, com IDH entre
0,6 e 0,7, ainda bastante grande; e a área em verde, com IDH entre
0,7 e 0,8. Em 2000, a situação está melhor também nesse aspecto.
Ainda vemos aqui uma área quase perto do baixo desenvolvimento
humano, mas já vemos as áreas azuis, ou seja, o desenvolvimento em
esperança de vida, ao nascer, já está mais generalizado.

A renda é que mostra um comportamento bastante distinto. Neste
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mapa, vemos a situação da renda em 1991. A região em vermelho
e laranja é bem mais acentuada, e só vemos uma pequena área
verde. Essa situação sofre uma mudança razoável em 2000, mas,
ainda assim, a área em vermelho permanece bastante grande, e ainda
há áreas com baixo desenvolvimento humano em renda. Somente
São Gotardo apresenta, em termos de renda, um índice acima de 0,8.

Apenas para relembrar, vimos o IDH e cada uma de suas
dimensões, separadamente, e constatamos que realmente a
educação foi o fator mais importante para o crescimento do 10H no
cerrado mineiro.

Este mapa mostra a participação das dimensões em todos os
municípios. Como cada uma participa exatamente com o mesmo peso
em um IDH; se todas tivessem crescido igualmente, este mapa estaria
dividido em três áreas iguais. Do jeito que está, mostra que a
educação teve participação mais importante do que as outras
dimensões em praticamente todos os municípios. Como aquele
gráfico está ordenado do menor para o maior 10H, podemos perceber
que, quanto menor o IDH, maior a participação da educação. O meu
cerrado engloba 233 municípios. O crescimento da longevidade na
década de 90 foi mais importante do que as outras duas dimensões
em 50 municípios. Em oito municípios, a renda teve maior
participação. Segundo o IDH, no restante dos municípios, a educação
foi o fator mais importante para o desenvolvimento humano da região.

Passaremos, agora, aos desafios. Em termos relativos, houve um
crescimento bastante significativo na área, podendo ser considerado
maior do que a média do Estado. Focalizarei os problemas
encontrados em cada uma das dimensões em 2000. Em educação,
chamo a atenção para três aspectos. O primeiro se refere à
escolaridade da população. O IDH trata do analfabeto. Existem dois
tipos de analfabetismo: o funcional, em que o indivíduo possui apenas
quatro anos de estudo, e o fundamental, em que não possui o curso
fundamental completo. Nesse caso, a situação seria muito pior. A
parcela da população adulta, acima de 25 anos, de todos os
municípios, que não tem quatro anos de estudos é muito grande. A
que não tem oito anos de estudo é enorme, variando entre 30% e
90%. A situação é muito ruim.

0 azul do mapa reflete um bom acesso das gerações mais jovens.

Mim
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Em relação às gerações mais velhas, as mais novas estão tendo
acesso muito melhor ao sistema educacional. Espero que isso
signifique potencial melhor para o futuro. Mas ainda temos uma dívida
muito grande para com a geração acima de 25 anos.

O segundo aspecto diz respeito ao acesso à escola. Observem este
mapa: na parte interior estão todos os municípios, e, na parte superior,
o percentual de acesso. A primeira linha azul escura mostra o
percentual de crianças entre 7 e 14 anos que freqüentam a escola.
Concluímos, primeiramente, que o acesso à escola está quase
universalizado.

Mesmo o pior município tem quase 90% das suas crianças de 7 a 14
anos na escola, enquanto os melhores municípios têm menos de 5%
fora da escola. O que podemos dizer em relação às crianças de 7 a 14
anos é que há uma universalização do acesso e que poucos lugares
estariam apresentando problemas.

Vamos ver a linha azul-clara. Essa linha chama a atenção para uma
coisa: crianças de 7 a 14 anos têm que estar no ensino fundamental.
E a questão de se colocarem a idade e a série no lugar certo. A linha
azul dá o percentual das crianças de 7 a 14 anos que estão no ensino
fundamental. A diferença entre as duas retas mostra as crianças que
ainda estão na pré-escola, mostra o atraso escolar das crianças de 7
a 14 anos. Isso não é muito significativo. Talvez no princípio, quando
há ainda percentual de 25% de crianças que ainda não estão no
fundamental, possa-se dizer que há um problema. Mas gostaria de
chamar a atenção para a linha verde.

A linha verde mostra o acesso dos adolescentes à escola. Estou
falando da população de 15 a 17 anos. A primeira coisa que podemos
ver é que o acesso dessa população é significativamente menor.
Temos municípios que ainda têm 45% dos seus adolescentes fora da
escola. As melhores situações são de 15% a 20% dos adolescentes
fora da escola. Esse é o acesso à escola dos adolescentes, que não
está tão universalizado quanto o acesso das crianças de 7 a 14 anos.

Se olharmos a linha de baixo, veremos que os adolescentes de 15 a
17 anos estão no ensino médio, o que mostra o atraso escolar deles.
Ou seja, os adolescentes estão na escola, mas no fundamental, e não
no médio, onde deveriam estar. Isso mostra dois problemas que
devem ser avaliados: primeiro, a ampliação do acesso dos
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adolescentes à escola; segundo, uma incógnita: "será que os
adolescentes, ao saírem do fundamental, terão acesso ao médio?".
Essa é uma questão a ser pensada.

Vou mostrar mais uma coisa, que é a esperança de vida ao nascer.
Vou mostrar a mortalidade infantil, que é um complemento da
expectativa de vida ao nascer. Existe a meta do milênio da ONU para
2015, em que o Brasil deverá ter 17 mortes para cada 1.000 crianças
nascidas com vida. Essa linha mostra a distância a que os municípios
estão dessa meta. Podemos ver que alguns municípios já cumpriram
a meta, já têm mortalidade infantil abaixo desse índice, mas a grande
maioria dos municípios não tem. Corinto seria um marco. Em Corinto,
até 2015, estaria atingida a meta de 17 mortes para cada 1.000
crianças nascidas vivas. Os outros municípios não conseguiriam
atingir a meta.

No mapa, os municípios representados em azul já atingiram; os que
estão em verde atingirão, põis estão melhores do que a média em
Minas Gerais; e os que estão em vermelho e laranja não atingirão a
meta.

Falta apenas falar da pobreza. Apresentava um dilema para cada
uma das três dimensões. Em educação, expus o problema de acesso;
e, em expectativa de vida, apresentei o dilema de que estamos longe
da chamada meta do milênio. Alguns municípios, no ritmo em que
estão, não a alcançarão. Com relação à pobreza, quero referir-me à
questão da renda.

Primeiramente, mostrei que há uma enorme disparidade de renda:
há rendas altas e rendas muito baixas. Em segundo lugar, há uma
desigualdade enorme. Na maioria dos municípios, os 10% mais ricos
da população possuem 50% da renda do município. Os 20% mais
ricos apropriam-se de 70% da renda do município, e os 20% mais
pobres, de menos de 2%. Se juntarmos renda baixa com alta
desigualdade, o resultado será pobreza.

Portanto, podemos observar altos índices de pobreza nesse
indicador de percentual de pobres. Esse levantamento refere-se a
2000. A parte vermelha do mapa demonstra que mais de 50% da
população é considerada pobre, isso quer dizer que possui uma renda
"per capita" abaixo de meio salário mínimo. A laranja demonstra que
os considerados pobres estão entre 35% a 50%; a verde, entre 15% e
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25%; e a azul, entre 14% e 15%. Esse é um grande desafio.

Ressalto que temos de considerar que a renda monetária pode não
ser tão importante em alguns municípios. Não posso comparar as
rendas de Uberlândia e de Indaiabira, porque as necessidades são
diferentes. Mas tenho outros pontos para comparar. De qualquer
forma, esse mapa não mudaria muito. Obrigada.

Palavras do Sr. Alysson Paulinelli
• Exmo. Sr. Deputado Wanderley Avila, Presidente desta reunião;
Deputados, palestrantes, senhoras e senhores, agradeço a
oportunidade de retornar a esta Casa para um debate tão empolgante,
fundamental e atual, especialmente para Minas Gerais. Parabenizo a
iniciativa do Deputado Ricardo Duarte de promover essa discussão.
Minas foi pioneira na conquista do cerrado.

Inicialmente, homenageio o nosso saudoso Governador Israel
Pinheiro, que, com sua visão de estadista, foi o primeiro homem
público a vislumbrar a potencialidade do cerrado brasileiro. Se na sua
gestão, como Governador, de 1967 a 1971, ele tivesse tido mais
condições, creio que teria feito a grande e pioneira mudança.

Fico muito feliz em ver, neste Plenário, profissionais, pessoas e
empresários que tiveram ativa participação na história da conquista do
cerrado no Pais, como por exemplo o Dr. Paulo Afonso Romano, que
não só representa o Governo de Minas, por meio da Secretaria de
Agricultura, mas também aquela valorosa equipe de sua origem, do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Esse Banco foi o
pioneiro nas ações que levaram à grande mudança do cerrado
brasileiro.

Estou feliz por estar aqui, ao lado de pioneiros como o Dr. Aluízio
Fandini, hoje representando a mais desenvolvida área do cerrado
brasileiro, o nosso Presidente da Cooperativa Agrícola COOPADAP. A
COOPADAP é um exemplo vivo a ser estudado, especialmente por
aqueles que se interessam pelo cerrado.

A minha satisfação também é muito grande em ver o Dr. Helvécio
Matana Saturnino, que nos ajudou a criar o saudoso Projeto Integrado
de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais - PIPAEMG -,
uma corajosa iniciativa que tem como fundamento a confiança na
gestão dos recursos públicos. O PIPAEMG, em menos de um ano,
implantou uma verdadeira revolução nas ações de investigação e
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pesquisa agrícola no País. Indiscutivelmente, foi o inspirador da
EMBRAPA, que tanto nos orgulha hoje, e também da nossa EPAMIG,
que, apesar de todo o sofrimento e angústia, persiste na busca de
soluções mineiras para os nossos problemas.

Estou satisfeito e confiante por ver aqui toda uma equipe voltada
para a base das ações sustentáveis, como os institutos de florestas e
a área ambiental ligada à Secretaria de Meio Ambiente. Além disso,
fico tranqüilo em ver que esta Casa deseja proporcionar uma forma de
encontrar soluções para o desenvolvimento do cerrado brasileiro.

Apesar de ter deixado a vida pública, não estou introspectivo, ao
contrário, tenho participado de muitas atividades, especialmente
quando posso ajudar, sempre procurando conhecer as evoluções que
se processam no Brasil. Com isso, fico feliz pela oportunidade de
trazer aqui a minha impressão e, particularmente, o meu entusiasmo
pelo que tenho visto no Brasil de hoje.

Gostaria que os senhores considerassem a chamada "evolução do
desenvolvimento do cerrado brasileiro" como um ato político de
mudança. Na realidade, presenciou-se uma incontestável mudança no
homem, no seu trabalho, na sua ação, no seu sistema produtivo e na
sua própria renda - a exposição da Dra. Maria Luíza foi belíssima.
Consultarei, o mais rápido possível, o trabalho da Fundação sobre os
IDHs, fazendo a comparação das décadas de 60 e 70 com a década
atual, em que os indicadores evidenciaram uma situação muito mais
nítida do que quando comparamos a década de 90 com os anos a
partir de 2000.

Essa mudança foi fundamental. A agricultura brasileira, até a década
de 60, tinha um conceito: o homem procurava a terra fértil,
desmatava-a e ali implantava seu sistema produtivo. Com poucas
informações tecnológicas, buscava quase que exclusivamente
transferir pacotes tecnológicos de uma agricultura temperada e
milenar, que se desenvolveu especialmente no Hemisfério Norte. Com
as revoluções da década de 30, especialmente após a crise de 1929,
países ricos e desenvolvidos passaram a buscar equilíbrio em suas
ações e a investir maciçamente em ciência, tecnologia, infra-estrutura
e organização social, especialmente no desenvolvimento das
chamadas megaempresas multinacionais de comércio, O Brasil, um
país subdesenvolvido, sem conhecimento próprio das suas condições
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de trabalho, numa região tropical e subtropical, ora úmida, ora
semi-árida, ora subtropical, não tinha capacidade competitiva.
Portanto, a ação do homem era buscar as chamadas terras férteis,
desmatá-las e utilizá-las o máximo possível, com o conhecimento
transferido da produção, que sempre entrava em declínio.

Malthus não estava errado quando advertiu as grandes lideranças
mundiais de que o mundo passaria por um período de carência
alimentar, de fome. Em suas projeções, Malthus e seus seguidores
mostravam que a curva demográfica estava muito mais ascendente do
que a curva da produção de alimentos. Em 1968, coincidindo-se a
grande inclinação positiva da curva demográfica com um desequilíbrio
do clima no Hemisfério Norte, o mundo deparou-se com o risco da
fome mundial. Era a grande oportunidade para os países
subdesenvolvidos. Se não tinham capacidade competitiva, por não
deterem tecnologia própria e, especialmente, por não possuírem áreas
chamadas férteis e ricas suficientes, tinham suas produções
estagnadas.

Havia necessidade de novos e arrojados projetos. O Brasil, um país
de dimensões continentais, fora da Amazônia já havia praticamente
ocupado todas as áreas de grande fertilidade, suas várzeas,
especialmente suas terras roxas, localizadas no Paraná, no Rio
Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e em pequena faixa
de Minas Gerais e de Goiás. Portanto, nossas perspectivas estavam
limitadas. A própria população brasileira crescia geometricamente. Foi
indiscutivelmente a chamada virada de 1968, quando se acendia uma
luz vermelha para os grandes líderes, que, esquecidos dos relatórios
de Malthus, já empoeirados, angustiadamente procuravam indicações
e soluções para o problema. Tive a honra de participar, em 1974,
como chefe da delegação brasileira, da chamada Primeira
Conferência Mundial do Alimento, em que 168 países foram discutir
abertamente as possibilidades do abastecimento e da produção de
alimentos no mundo. Naquela altura, o Brasil já tinha uma informação
para aquela conferência, pelo pioneirismo de Minas Gerais, pela ação
coordenada de seus órgãos institucionais: o BDMG, a Secretaria de
Agricultura, apoiada, àquela época, na ACAR, hoje EMATER, o
PIPAEMG, hoje EPAMIG, e a Embrapa Informação diziam ao mundo
que poderiam surgir mudanças. Novas áreas consideradas incultas,
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inférteis, poderiam ser transformadas em novos mananciais. E
verdade que a referida conferência pouco respondeu àquela
comunicação. O Brasil não tinha nenhuma importância sobre a
produção de alimentos. Ao contrário, era demandador. Não houve
nenhuma resposta às propostas que entusiasticamente levamos
daqui: a criação de um Banco internacional para financiar a produção
em países subdesenvolvidos e o direito de saque para formação de
estoques reguladores. Creio que o nosso entusiasmo provavelmente
foi recebido com quase hilaridade, mas com muita apreensão e raiva
de países como os Estados Unidos, Canadá e França, que não
gostaram de abrir oportunidades às nações subdesenvolvidas.

Quero dizer-lhes que as mudanças que haviam aparecido como
indicação naquela conferência foram realizadas. O País estava
organizado economicamente. Fez uma opção de investimentos
baseado nas experiências realizadas, em Minas Gerais, com
produtores. E fico feliz em aqui constatar a presença do Dr. Vilela,
representando a FAEMG, que foi uma parceira importante nessas
mudanças.

Os agricultores do Triângulo Mineiro que aceitaram o desafio
inovador de realizar aquela profunda mudança, de não abandonar a
sua produção nas terras-roxas originárias do diabásio e do basalto,
mudaram a sua conduta, seus parâmetros, seus conceitos e
ocuparam uma terra pobre de fazer longe o cerrado. Usaram as
poucas informações de que dispunham, fazendo investimentos na
correção, na fertilização e no manejo de nova agricultura tropical de
uma região inóspita. Aconteceu, foi uma mudança política. Primeiro, o
Governo se dispôs a acreditar na capacidade de mudança desse
homem. Fez a seleção com base em seguras informações vindas de
Minas Gerais, do Projeto Polocentro. A época, foram disponibilizados
US$3.000.000.000,00, que nos possibilitaram, ainda na década de 70,
ocupar cerca de 3.200.000ha de cerrado em sistemas produtivos de
grãos, de florestas e de pastagens, com o apoio das instituições de
pesquisa, que inovaram com grande velocidade. Faço apenas um
comparativo com a tradicional agricultura desenvolvida no mundo, a
chamada agricultura temperada, evolução de dois milênios, para
colocar países como grandes supridores e produtores de alimentos no
mundo. Aqui no Brasil houve uma verdadeira revolução de criar-se
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uma nova agricultura, com novos conceitos, com novos
parâmetros, com novas responsabilidades, em menos de 30 anos. De
acordo com o laureado pesquisador e detentor do Prêmio Nobel da
Paz, Dr. Norman Borlaug, hoje com 86 anos, a segunda e grandiosa
revolução mundial se processou no Brasil na área dos cerrados
brasileiros. Em 1997, disse enfaticamente para 250 agrônomos em
São Paulo que nem o Governo nem o brasileiro tinham conhecimento
disso. O que os senhores se propõem discutir aqui é o
prosseguimento de uma revolução benéfica ou estabelecer um debate
áspero e improdutivo de se continuar ou não essa revolução.

Tranqüiliza-me a apresentação do Dr. Derli Prudente quanto ao que
se deve considerar no cerrado. Representante de uma instituição de
respeito internacional, comandou a chamada revolução verde.
Orgulho-me de haver em meu País uma instituição de pesquisa como
a EMBRAPA. Por meio de seus trabalhos, de seus projetos e de suas
ações, avalio permanentemente o que está acontecendo no País. E
necessário que a sociedade brasileira também tome conhecimento
disso. Daí considerar a importância deste debate na Casa do povo de
Minas Gerais. E preciso afastar os extremismos de afirmações, muitas
vezes sem fundamento, de que estamos acabando com o bioma do
cerrado brasileiro. Não participei da elaboração da lei - encontrei-a
pronta - que estabelecia regras para a ocupação dessas áreas. Cabe
à Assembléia, como fiscalizadora eficiente que tem de ser, saber se
estão sendo respeitados os 20% de reservas na região onde nos
encontramos para que esse bioma possa ser preservado. Creio que
aumenta a responsabilidade do poder público, da Assembléia e do
Executivo em prover meios, especialmente das entidades
fiscalizadoras localizadas na Secretaria de Meio Ambiente, na
Secretaria de Agricultura e em seus Órgãos de extensão, para que
sejam guardadas as proporções exigidas em lei e para que sejam
mantidas intactas. Nossa experiência em ocupações programadas,
como a criação das chamadas áreas condominiais contínuas, é um
exemplo nítido de que são muito mais benéficas a preservação do
bioma e o manejo racional dessas áreas para a preservação desse
bioma do que a simples reserva de 20%, muitas vezes impossível de
ser fiscalizada. Como mostrou o Dr. Derli Prudente, o cerrado bem
manejado apresenta condições muito mais intensas de vida de um
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bioma renovado e de uma fertilidade não antes encontrada. O
cerrado brasileiro sofreu demais desde os primórdios, antes do
descobrimento, quando os índios usavam o fogo como meio de
controle das pastagens dos cerrados.

Hoje o uso racional do cerrado não lança mão do fogo. Ao contrário,
o uso racional do cerrado, hoje, protege as áreas ambientais, sabe
preservar o solo. Essa foi uma mudança fundamental de conceito do
homem, que antes via o processo produtivo como busca de área fértil
e uso de seus recursos naturais e agora o vê como busca de áreas
viáveis e sua transformação. Esse é o conceito com que deve ser
encarado o cerrado. Tenho certeza de que, dessa forma, iremos
deparar com novas tecnologias já pesquisadas.

Sou fã do plantio direto; sou fã de tecnologias simples e inovadoras
geradas pela EMBRAPA, como a integração, a lavoura e a pecuária, e
tenho insistido no aproveitamento das pastagens artificiais. Sei que o
Ministro Roberto Rodrigues e o Presidente Lula concordam com isso.
Minas Gerais, Estado pioneiro, deveria assumir a liderança nessa
atividade.

Segundo a EMBRAPA, há no País cerca de 50.000.000ha de
pastagens artificiais, sendo que 8.000.000ha podem ser consideradas
razoáveis e boas, com uma ocupação, em média, por hectare, de 1,5
até 2 animais; 2.000.000ha estão sendo anualmente transformados
em áreas produtivas, e 40.000.000ha, em áreas de pastagens
degradadas.

O Sr. Derli referiu-se a mim como entusiasta da integração entre
lavoura e pecuária e tem razão. O exemplo que citou mostra a
dimensão sem precedente da capacidade competitiva do produtor
brasileiro.

Não estou falando de panacéia nem de riscos. Estou falando do que
está acontecendo no Brasil. Uma das áreas mais difíceis de manejo, a
chamada região do arenite caioan (??),que fica na região Sul do Mato
Grosso do Sul, em uma parte do Paraná e em pequena parte de São
Paulo, só podia ser explorada em pecuária, assim mesmo com um
manejo limitado. Há quatro anos, cada hectare daquelas terras valia
não mais do que R$500,00 ou R$600,00, ou seja, não valia nada.
Com a implantação da tecnologia da integração da lavoura com a
pecuária, já estão tirando, por hectare, até 70 sacos de soja e 125 de
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milho e, nos seis meses restantes do período frio e não chuvoso,
colocam de 3 a 4 animais por hectare, extraindo dali de 6 a 8 arrobas
de carne, praticamente de graça.

Isso coloca o produtor brasileiro em indiscutível vantagem sobre
qualquer competidor, na área de soja, milho, algodão, feijão, outros
grãos e leguminosas.

Se tomássemos hoje uma decisão política, como foi possível em
1974, seria ótimo. O Governo brasileiro não dispõe facilmente de
US$3.000.000.000,00 nem poderia ir às instituições dominadas pelos
Estados Unidos e pela Europa, porque essas, apavoradas, iriam
negar.

Mas uma negociação séria com Japão, China e Coréia faria a venda
antecipada de US$3.000.000.000,00 e investiria nessa integração.

Só que os dados são outros. Os que nos ajudaram a montar o
projeto Polocentro sabem que tivemos de fazer crédito até 12 anos, e
os dois primeiros anos eram considerados de investimento. Houve,
então, grande sacrifício do Governo em transferir
US$3.000.000.000,00 de longo retomo. Na integração lavoura-
pecuária, esse crédito é pouco mais que um custeio; 80% retornam
em seis meses e 20% são investimentos em máquinas e armazéns.

Isso pode ser feito sem nenhum susto por meio de um estudo de
viabilidade econômica com um retorno máximo de quatro anos. Isso
significa que, se na época gastamos em média US$1.000,00 por
hectare de cerrado, na integração lavoura-pecuária - o Derli sabe que
sou usuário dessa prática, e foi a EMBRAPA que fez as minhas
contas - gastei não mais que US$300,00 por hectare para produzir
uma média de milho superior à que sempre produzi. E hoje estou
fazendo engorda de novilhos nas pastagens que restaram. Alerto
apenas que esse é um custeio que pode retornar ao caixa em seis
meses, e o restante em investimentos em máquinas e armazéns.
Conclusão: US$3.000.000.000,00 dariam para recuperar 3.000.000ha
de pastagens ao ano. Se o Governo Lula tomar a decisão agora, pode
recuperar 25% das pastagens degradadas do Brasil, aumentar a
produção de grãos em 26 milhões de toneladas e colocar a produção
brasileira em indiscutível capacidade de competição em preço e
qualidade.

Eu me entusiasmo, sim, Sr. Derli, e já disse ao Presidente que,
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infelizmente, não poderei participar da discussão dos temas
previstos para a parte da tarde, pois o Ministro Roberto Rodrigues
pediu-me para fazer uma exposição exatamente sobre o potencial do
cerrado brasileiro na UNCTAD. Com  o mesmo entusiasmo que tive
aqui, vou levar àqueles 126 países reunidos em São Paulo uma
mensagem de confiança. Direi a eles que, embora a mídia seja
propensa a distorcer a realidade da agricultura e do agricultor
nacional, o cerrado brasileiro hoje constitui-se na mais competitiva,
potente e sustentável agricultura do mundo. Pela oportunidade que
me foi concedida, conheço, graças a Deus, a agricultura em todo o
mundo e sei que nenhuma chega perto do que hoje se faz no País em
termos de produção sustentável.

Tem razão o Dr. Norman Borlaug quando, na exposição aos 200
agrônomos de São Paulo, dizia que até então tinha dor na
consciência, porque, se realizou a primeira revolução verde, sabia que
a agricultura no mundo era feita de forma distrófica, por uma ação do
homem destruindo a natureza, exaurindo os recursos naturais que
recebeu.

Após conhecer o que se passa no Brasil, ele fez as pazes com o seu
travesseiro; falava que "poderei morrer tranqüilo" e usou uma
expressão muito conhecida em Minas Gerais: "Terra de fazer longe e
transformá-la na mais produtiva e competitiva do mundo". Está em
nossas mãos falar sobre a agricultura sustentável e sua capacidade
de manter o bioma intacto, respeitando a lei. Na área onde é permitida
a sua utilização, ela deve ser racional. Tenho certeza de que eu, caro
Presidente, e V. Exa., um barranqueiro do São Francisco como eu,
não teremos a tristeza de ver o nosso rio morrer, porque a agricultura
sustentável fará aquilo que o nosso cerrado não fez, ou seja,
transformar-se em um coletor das águas das chuvas. A EMBRAPA
tem projetos de coleta de águas de chuva tão simples, baratos e
corriqueiros que transformarão a nossa angústia pelas mortes dos rios
em recolocações de novas nascentes permanentes, redução de
enchentes e manutenção de vazões mais apreciáveis nos períodos
secos. Essas são as tecnologias, e tenho certeza de que elas serão
debatidas e discutidas com os senhores.

Espero que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, levando em
conta o pioneirismo de Minas, apresente ao País sugestões e, mais
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que isso, que o Governo, devido a sua competente equipe
técnica, dê, mais uma vez, ao País o exemplo que mostra de onde
nasceram os grandes ideais e as ações brasileiras. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José do Carmo Neves
Deputado Wanderley Ávila, Presidente da Mesa; Deputado Ricardo

Duarte, autor do requerimento que deu origem a este evento; Ministro
Alysson Paulinelli, na pessoa de quem cumprimento os demais
membros da Mesa; instituições governamentais e não governamentais
presentes; Srs. Deputados; representantes da agricultura mineira;
senhores e senhoras, cabe-me justificar a ausência do Prof. Célio
ValIe. Deve ter havido um motivo muito justo para ele não ter
comparecido a esta reunião, pois sei do seu conhecimento e da sua
valorização do cerrado mineiro. Peço desculpas a vocês, pois, na
última hora, neste recinto e hoje pela manhã, fui convocado para
substituí-lo. Parabenizo, mais uma vez, a Assembléia Legislativa pela
realização deste fórum técnico. Sou testemunha de diversos eventos
coordenados por ela, principalmente relacionados aos aspectos
econômicos e ambientais.

Depois das importantes informações trazidas pelos preletores, o que
eu trouxesse seria repetitivo. Não gostaria de que isso acontecesse.
Começarei pelo objetivo desse fórum técnico, que acho de uma
racionalidade e oportunidade insubstituíveis: "Cerrado mineiro:
desafios e perspectivas'. Objetivo: levantar subsídios a respeito do
cerrado mineiro, visando ao aperfeiçoamento das políticas públicas -
ações legislativas e executivas - para o setor. Tais políticas devem
orientar-se pela sustentabilidade, que pressupõe a conciliação das
atividades econômicas com a preservação do meio ambiente e com o
interesse social".

Esse objetivo não pode acabar nesse fórum técnico, que deve ser o
começo de um compromisso e de ações de órgãos governamentais e
não governamentais, coordenados pela Assembléia, para buscar a
solução econômica, ambiental e social para o cerrado.

Acredito piamente na força do mineiro, nas suas instituições, nas
suas infra-estruturas, no conhecimento dos pesquisadores, dos
extensionistas, dos professores e dos estudiosos. Neste niomento,
paramos e refletimos sobre a importância do cerrado, conforme o
bioma grandioso que a natureza nos deu. Temos o compromisso de
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utilizá-lo com inteligência, racionalidade e sabedoria.

Falarei sobre ações do IEF no cerrado mineiro. Como os senhores
sabem, o IEF é o órgão responsável pela política florestal em Minas.
Na região do cerrado, segundo as possibilidades de recursos
humanos, financeiros e materiais, o IEF vem desenvolvendo um
trabalho extraordinário no controle do desmatamento, dos incêndios
florestais e nos programas de floresta de produção e floresta de
proteção. Muitos conhecem o IEF apenas como órgão fiscalizador,
mas é dele também esse papel importantíssimo de formação de
florestas de produção e de proteção.

Outro engano é dizer que o IEF só se preocupa com eucalipto.
Temos um programa executado em todo o Estado, Programa
Fazendeiro Florestal, que nasceu em Minas e hoje é modelo de
reflorestamento para as nações em desenvolvimento, aplicado pela
FAO. Nesse programa, trabalhamos com florestas com eucalipto e
com florestas nativas. A opção é do produtor rural, e não do IEF. O
eucalipto, por suas qualidades excepcionais, é o mais desejado pelos
produtores rurais.

Na floresta de proteção, trabalhamos com as matas ciliares, as
florestas de recarga hídrica, e na recuperação de áreas degradadas.
Repito, isso é feito segundo as possibilidades concedidas ao IEF de
recursos humanos, financeiros e materiais.

Mas a base de todo o nosso trabalho é a educação ambiental.
Nesse ponto, quero cumprimentar a Profa. Maria Luíza, pelo êxito da
educação formal. Na Secretaria de Meio Ambiente, no IGAM, na
FEAM e no IEF, nossa ação primordial está atualmente voltada para a
educação ambiental.

Já estamos iniciando os trabalhos no projeto de revitalização do rio
São Francisco, com a proteção de matas ciliares, matas de recarga
hídrica e a recuperação de área degradadas. Também estamos
trabalhando com esses projetos nas bacias dos rios das Velhas e
Araçuaí e, esporadicamente, em propriedades rurais de modo geral.
Em breve, daremos início, por meio de um programa que abrange
Minas e outros dez Estados da Federação, ao Plano de Ação Nacional
de Combate à Desertificação, em que o cerrado será uma das
prioridades.

Não vou repetir o que foi dito, com tanta sabedoria, conhecimento e
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experiência, pelos que me antecederam, conhecimento e
experiência. Terei a coragem de expor uma preocupação pessoal
sobre o cerrado, que apenas tenho em mente - não passei para o
papel. Antes, quero dizer que iniciei minhas atividades na ACAR, hoje
EMATER, em um município do cerrado, onde aprendi muito. Depois,
na própria EMATER, no IEF, em visitas técnicas, supervisões,
encontros e cursos, pude ampliar os meus conhecimentos sobre o
berrado. E minha preocupação é fruto de tudo isso. O cerrado precisa
ter um programa racional de desenvolvimento sustentável, baseado
nos geradores de benefícios econômicos, ambientais e sociais.

Isso está apenas em minha mente, mas terei a coragem de
mencionar quatro aspectos que julgo prioritários. Em primeiro lugar, o
cerrado pode comportar, com racionalidade, uma atividade
agrossilvopastoril em uma agricultura "tecnificada" tanto no aspecto
econômico quanto no social. Ou seja, o cerrado pode promover
perfeitamente a sua agricultura "tecnificada" de renda e produção,
possibilidade esta que o Ministro Alysson aqui demonstrou com muita
sabedoria. Ao lado disso, é preciso desenvolver o programa de
agricultura familiar. Não há necessidade de desmembrar essas duas
atividades, que podem ser muito bem implantadas e sustentadas no
cerrado. Então, a primeira prioridade seria o desenvolvimento da
agricultura agrossilvopastoril "tecnificada" e da agricultura familiar.

Outra prioridade seria a proteção da biodiversidade, comportando as
nossas unidades de conservação, e o nosso cerrado é rico e propicio
a todas essas atividades. Aí, seria o aspecto ambiental do
aproveitamento racional do cerrado.

A outra prioridade seria a elaboração de uma legislação ambiental
que realmente estabelecesse, com fundamento, com motivação, com
apoio e estímulo, um programa de desenvolvimento sustentável do
cerrado. Deveria ser uma legislação objetiva, clara e realista para o
cerrado mineiro, abrangendo, repito, os aspectos econômicos, sociais
e ambientais.

Finalmente, a educação ambiental. Nada disso acontecerá, dentro
do que o cerrado pode nos oferecer, se não realizarmos um trabalho
básico de educação ambiental, principalmente junto aos produtores
rurais. Abordaremos emprego, renda e melhoria do meio ambiente.

No aspecto econômico estão a poupança dos produtores rurais, com
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suas atividades agrossilvopastoris e a valorização de suas
propriedades. No ambiental, a proteção do solo, da água e das matas
nativas. Segundo pesquisas, o hectare de eucalipto no cerrado
protege 6ha de matas nativas. O aspecto social inclui emprego,
associativismo e fixação do homem no campo.

Isso é o que pensamos e conhecemos sobre o cerrado. Apelo a esta
Casa e às instituições governamentais e não governamentais que
proponham a valorização do cerrado, dando-lhe um programa claro,
objetivo e realista, de acordo com sua vocação. E um desafio. Mas é
compatível com os mineiros, detentores de conhecimentos técnicos,
além da capacidade de adaptação e improvisação dos produtores
rurais. Esse programa é necessário, porque estamos discutindo e
ouvindo muitas heresias de extremos, que apenas nos preocupam e
desagradam. O cerrado é um bioma que poderá enriquecer os
mineiros.

Faço justiça ao ex-Ministro Alysson Paulinelli: além de pioneiro do
uso racional do cerrado, foi responsável pela criação da EPAMIG, na
época em que esteve à frente da Secretaria de Agricultura. Criou a
EMBRAPA durante sua gestão como Ministro da Agricultura e também
incentivou o enriquecimento e a ampliação dos serviços de extensão
rural.

Acredito no cerrado. Vamos trabalhar para que ele seja usado com
racionalidade, a fim de trazer riquezas para aquele povo tão sofrido,
que merece melhores condições de vida. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Aparecido Alves de Souza
Bom dia a todos, sou um representante da Cooperativa Agrol

Extrativista Grande Sertão, do Norte de Minas. Venho colaborar neste
evento que discute o cerrado.

- Procede-se a apresentação de "slides".
Como título desta apresentação, coloquei: Extrativismo como

Estratégia Sustentável de Sobrevivência nos Gerais. Isso porque,
quando falamos no cerrado, estamos falando de uma forma ampla,
contando com as populações que sobrevivem naquela região, que são
chamadas de "geraizeiros".

Para falar do cerrado, trouxemos o pequi como símbolo da riqueza
natural que existe no cerrado. O pequi é reconhecido mundialmente
como o símbolo do cerrado, o rei da vitamina A. Então, quando
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falamos do cerrado, estamos falando de toda essa riqueza natural
que existe lá. São várias frutas e plantas medicinais bastante
utilizadas pela população local.

Estamos mostrando o mapa de Minas. A parte marrom é a região do
cerrado; a parte azul é a região de caatinga. Quando falamos em
ocupação do cerrado, temos que deixar claro que já passamos por
três etapas. A primeira ocupação foi quando os portugueses
chegaram ali e não consideraram o índio como gente. A segunda
ocupação foi na década de 70, quando foram desenvolvidas políticas
para o cerrado. Ele foi olhado como um vazio econômico, como se
não houvesse gente. Ali existe uma grande população de
'geraizeiros", com uma cultura muito rica de sobrevivência. Para se
pensar no cerrado, hoje, temos que pensar na população que lá
sobrevive, que tem de ser ouvida. Aqui deveria haver representantes
das pessoas que moram nos grotões para dar a sua posição. E
preciso criar espaços de discussão sobre o cerrado envolvendo a
população local.

Hoje, pairam várias ameaças sobre o cerrado. Historicamente, o
cerrado predomina em mais de 50% do território mineiro. A partir da
década de 70, Governos mineiros e brasileiros promoveram políticas
de ocupação do cerrado através de diversos programas que já foram
citados. Houve a expansão de monoculturas de pastagens, soja, café
e eucalipto. E, como conseqüência disso, temos a biodiversidade
ameaçada pela expansão do modelo monocultor, agroexportador e
todo o complexo associado a barramentos, hidrovias, pivôs centrais
etc.

O cerrado é visto como mero suporte físico de sustentação do
superávit comercial. Há a apropriação do território das chapadas pelas
monoculturas em detrimento das comunidades indígenas e
quilombolas. Em conseqüência, no Norte de Minas, milhares de
nascentes secaram. De 1.200 rios e córregos, 680 já secaram,
conforme pesquisa realizada. Houve o encurralamento de várias
famílias das populações tradicionais. Os agricultores familiares não
têm acesso às chapadas, onde plantaram eucaliptos, e encontram-se
encurralados nas grotas, com dificuldade de acesso à água. Houve
também o empobrecimento generalizado dos municípios. O efeito das
queimadas é devastador. Sabemos que sempre houve queimadas no
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cerrado, mas hoje elas causam mais problemas, porque as
chapadas estão cercadas, atingindo diretamente os animais. O
desmatamento em prol do eucalipto acabou com a riqueza natural, o
que facilita as erosões. Ressalto a dificuldade das populações
tradicionais no acesso à água. Cito também as grandes carvoeiras,
produtoras de carbono.

Hoje o cerrado está sendo ocupado pela grande fronteira agrícola.
No Norte de Minas, vemos o eucalipto. Em outras regiões, vemos a
expansão da soja nas áreas de chapadas. Portanto, precisamos
pensar num novo modelo de utilização do cerrado. A Cooperativa
Grande Sertão trabalha com essas populações, principalmente as
nativas, desenvolvendo agricultura associada ao extrativismo. No
Norte de Minas, a experiência é de conservação do cerrado e de
geração de renda, o que fortalece o agroextrativismo. Historicamente,
essas populações trabalhavam a agricultura e, ao mesmo tempo, a
coleta de frutos.

Como exemplo, cito o processamento do pequi. As populações
locais sempre se envolveram nesse trabalho, reforçando sua renda
familiar. Na transparência, vemos a coleta e o transporte do fruto em
carroças. Há as unidades comunitárias de aproveitamento dos frutos
nativos, nas quais eles são selecionados e preparados para a
comercialização. As pessoas os lavam, empacotam e extraem seu
óleo. Atualmente a cooperativa trabalha com sete unidades de
beneficiamento de frutos.

No ano agrícola de 2003 e 2004, os agricultores, juntamente com a
cooperativa, extraíram cerca de 15 mil dúzias de pequis e os
congelaram e 5.200 litros de óleo. Para 2005, a projeção é aumentar a
produção para 45 mil dúzias e 8 mil litros de óleo de pequi.

O trabalho que temos feito na região leva em conta o
aproveitamento de todas as frutas nativas do cerrado, como o panã, o
maracujá-nativo, o coquinho-azedo e a pinha. São várias frutas que
precisam ser valorizadas. Associado a isso, também trabalhamos a
conscientização para a preservação e o uso dos recursos naturais.

O nosso trabalho é feito com 15 espécies de frutas nativas e
cultivadas, num total de 60t de frutas processadas nas safras de 2003
e 2004. Isso gerou uma produção de 22t de polpa integral de frutas e
o envolvimento de 253 famílias de agricultores.

WWN
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Por esse quadro, vemos o exemplo de uma comunidade de

Campos, no Município de Serranópolis de Minas, onde é trabalhado o
coquinho-azedo, também chamado coco-butiá, um grande potencial
da região.

Em seguida, vemos como é feito o transporte desses frutos para
uma unidade de beneficiamento, onde vimos trabalhando o seu
aproveitamento com o envolvimento das comunidades.

Na fábrica, as frutas são processadas nessa despolpadeira, por
meio de um processo de envasamento, transformadas em polpa e
comercializadas por meio de uma marca regional chamada Grande
Sertão, criada pela cooperativa.

Estrategicamente, trabalhamos em duas microrregiões no Norte de
Minas: a primeira é a região de Porteirinha, que engloba cinco
municípios; e a segunda, de Varzelândia. Isso envolve 14 municípios
empenhados em trabalhar as pequenas unidades comunitárias. Esses
pontinhos vermelhos que vocês estão vendo no mapa são as
comunidades.

Hoje existe uma fábrica que, além de produzir a polpa de fruta,
também a transforma em suco. Uma outra unidade está sendo
instalada nessa microrregião, dentro dessa discussão dos territórios.
No tocante ao território da serra Geral, os recursos serão investidos
para a implantação de uma unidade de beneficiamento de frutos, em
prol do fortalecimento do extrativismo no Norte de Minas.

Isso gera propostas de utilização e reconversão de áreas em que o
eucalipto está acabando e o pequi e as outras frutas estão
regenerando. As pesquisas apontam que, para um hectare de cerrado
em que há bastante pequi, chegando, em média, a 30 pés de pequi,
há capacidade para se produzir uma média de quatro a seis caixas
por pé.

Este quadro mostra onde uma família pode trabalhar o pequi e o
agroextrativismo, pensando em lSha. Em 1 ha, podem ser produzidas
100 caixas de pequi. Portanto, seriam 1.500 caixas de pequi em 15ha.
Considerando um valor médio de R$3,00 a caixa, daria um total de
R$4.500,00. Segundo este quadro, é possível associar a produção e o
extrativismo no cerrado. Estamos propondo a utilização das áreas em
que o cerrado está regenerando, principalmente as áreas de eucalipto,
no Norte de Minas.
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Temos algumas propostas: apoiar as experiências comunitárias

de reapropriação de territórios e o uso sustentável da biodiversidade,
o controle social e comunitário da ocupação e do uso do território e a
reconversão agroextrativista de terras devolutas, principalmente onde
o pequi e as outras frutas estão regenerando, mesmo dentro de áreas
plantadas com eucalipto.

Modelo sustentável de assentamentos rurais: é preciso associar a
questão dos assentamentos, principalmente os que estão nas regiões
de cerrado, com o extrativismo e a biodiversidade local e fortalecer
experiências e ações produtivas que conciliem a articulação do saber
local e do conhecimento tradicional.

Extrativismo e beneficiamento da diversidade vegetal do cerrado,
frutos, plantas medicinais, mel, óleos, artesanato, etc. Articulação
entre extrativismo e a criação racional de bovinos ou caprinos nas
chapadas. E possível associar a criação de animais às pastagens
nativas, preservando também o cerrado. Criação sustentável de
animais silvestres; agregação de valor; verticalizaçâo da produção e
versão socioeconômica dos empreendimentos.

Esta transparência mostra a imagem das veredas do cerrado, que
estão em extinção. As veredas estão comprometidas, principalmente
nas regiões em que se plantou eucalipto nas chapadas.

A agricultura familiar tem de estar contextualizada nas políticas para
• cerrado. Temos uma população passando fome, e as políticas para
• cerrado visam à exportação de alimentos. O Brasil pode chegar a
ser o primeiro país na produção de alimentos, mas tem uma grande
população passando fome, porque a produção brasileira é exportada.
Hoje, é a agricultura familiar que põe comida na mesa do brasileiro e
precisa ser contemplada nas políticas que propomos para o cerrado.
Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Ricardo Duarte) - Neste momento,

daremos início à fase dos debates. A Presidência informa ao Plenário
que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou feitas oralmente,
mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate, solicitámos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações
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pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer
sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

As atas deste Fórum Técnico, contendo a transcrição completa das
exposições e debates, será publicada no jornal "Minas Gerais", no
"Diário do Legislativo", na edição de 30 de junho.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do seminário
esclarecemos que não será possível fornecer cópia das gravações
porque haverá reprise do evento pela TV Assembléia. A reprise da
reunião de hoje, dia 14, será no dia 18 de junho, às 8h30min; e a da
reunião de amanhã, dia 15, será no dia 21 de junho, às 14 horas.

Os grupos de trabalho se reunirão hoje, a partir das 14 horas, nos
seguinte locais: Grupo 1 - Conservação, Potencialidades e
Biodiversidade, no auditório; Grupo 2 - Desenvolvimento e
Sustentabilidade, no teatro; e Grupo 3 - Políticas para Pesquisa no
Cerrado, no Plenarinho IV.

Menciono a importância, para a organização deste fórum, da UEMG,
da UNIMONTES, da Universidade Federal de Uberlândia, além da
EMPRAPA, da EPAMIG, do IEF, da EMATER, da FAEMG e de vários
outros órgãos, cujos nomes estão relacionados no convite.

Debates
O Sr. Ivo das Chagas - Represento a Câmara Municipal de Pirapora

e minha pergunta é dirigida ao Sr. Alysson Paulineili.
E com orgulho e satisfação que aqui me encontro para discutir os

problemas do cerrado, o que vimos fazendo há mais de 40 anos.
Cumprimento, de modo especial, o Ministro Alysson Paulinelli, que já
se esqueceu de mim, embora tenhamos trabalhamos juntos à época
do Programa ABC, do qual fazia parte juntamente com outros técnicos
agrícolas. Fazíamos um trabalho de pesquisa sobre o abacaxi de
Lagoa Santa, que estava praticamente desaparecendo, vítima de
doenças.

O Deputado Wanderley Ávila é um defensor dos cerrados brasileiros
e do São Francisco. Costumo dizer que o cerrado é o pai das águas
deste País e as veredas são as mães das águas do cerrado. Do
cerrado, saem quase todos os rios das grandes bacias hidrográficas
do Brasil e a maior parte dos rios da margem direita da Amazônia. A
minha grande preocupação é com as águas.

Ministro, sabemos que na ocupação do cerrado, não só na primeira

rÀ'
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e segunda fases, mas até hoje, não houve qualquer preocupação
ambiental. Hoje, temos seriíssimos problemas com essa agricultura
comercial, com a implantação das florestas homogêneas, que eram
necessárias. Não negamos isso, tampouco a necessidade da
agricultura comercial, mas temos até hoje muitos problemas com as
águas e com o povo do cerrado que, de certa forma, foi expulso por
ela e pela implantação das florestas homogêneas, engrossando as
favelas nas grandes e pequenas cidades. Esse povo foi carreado para
a miséria, uma vez que grande parte dessa agricultura não se valeu
da mão-de-obra humana, mas da maquinaria.

Como um dos pesquisadores mais eminentes deste País - não lhe
estou jogando confetes, mas há mais de 40 anos, o senhor é um dos
maiores pesquisadores deste País - qual a solução que daremos ao
problema das águas, já que as nossas veredas estão acabando em
razão dessas lavouras e das florestas homogêneas? No início, até
mesmo o tipo de eucalipto plantado foi errado. Felizmente, hoje isso
está sendo corrigido. Como vamos inserir essas pessoas que foram
expulsas do cerrado, aquelas que lá permanecem, mas que não
podem trabalhar, porque a agricultura comercial exige mão-de-obra
altamente especializada, e as que estão na miséria na periferia das
cidades? Quais as estratégias para impedir ou pelo menos diminuir os
impactos ambientais sobre as nossas águas?

Temos de chegar a uma solução para esse problema. Como disse
ao Dr. José Carlos, meu amigo pessoal, no caso das veredas, temos
de lutar em defesa do meio ambiente do País. Sugiro seja feito um
programa especial de proteção das veredas, que não dispenderá
muitos custos, pois contaremos com o próprio homem que lá está
para fazer essa proteção. Se quisermos conservar as águas dos
grandes rios, temos de fazer esse programa o mais rápido possível,
pois é de lá que saem as águas dos grandes rios brasileiros.

O Sr. Alysson Paulinelli - Prof. Ivo, agradeço sua pergunta. Não me
esqueci de seu trabalho, que teve uma repercussão muito grande,
especialmente no abastecimento das regiões mais pobres das
grandes cidades. Sei que seu trabalho foi muito importante na época.
O senhor me dá uma grande chance. Fazemos uma apresentação do
cerrado, mas não sou pesquisador ou cientista. Costumo pesquisar a
EMBRAPA. Sou cupim da EMBRAPA em todas as suas ações.
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Também sou produtor, e o "site" que mais visito é o da
EMBRAPA, que desenvolveu o AGRITEMPO. Sou usuário diário do
AGRITEMPO. Estou muito feliz porque, como ajudante do Governo
gratuitamente, como membro do CT Agronegócio, estamos
monitorando e apresentando recursos a mais para a EMBRAPA
evoluir também nesse estudo de clima. Gostaria que os interessados
em cerrado freqüentassem mais as estatísticas. Vocês verão que há
uma tremenda heresia, uma tremenda falsidade por parte daqueles
que atribuem desmatamento do cerrado a chuvas. Os dados não são
meus; estão lá. Não existe nenhuma correlação do desmatamento que
eles querem com a quantidade de água que cai. O que existe é o
manejo do solo. Vou além. Nenhum de nós quer que o cerrado
continue sendo usado de forma bruta, tendo o fogo como parceiro. O
extrativismo apresentado pelo nosso querido Aparecido é o mais
desejável, o mais louvável. E preciso ter especial cuidado, ao se usar
o cerrado como pastagem natural, porque o casco do boi, que o torna
uma camada impermeável, é o maior inimigo das águas que caem.
Muitas das erosões mostradas não são provocadas pela utilização
nem pelo manejo do solo, mas pelo desmanejo e pela má utilização
ou pela intensidade de pastagens em cerrado nativo, onde o casco do
boi moldou verdadeiras bacias impermeáveis, concentrando água nas
chuvas e provocando grandes vazões momentâneas que resultam nas
enchentes que assoreiam nossos rios e causam tremendo desgaste.

Essa pergunta sobre água geraria outro tema de discussão. As
evoluções das pesquisas sobre o manejo da terra no cerrado são
muito confortáveis do ponto de vista de sustentabil idade, de captação
de águas. Como produtor, estou em uma das regiões mais secas de
Minas. Pego uma parte do Polígono acima. Dizem que o aeroporto de
Confins foi construído naquele local porque há pouca possibilidade de
fechamento e de chuva. Consegui tornar perenes minhas nascentes.
Tenho 54 represas e fico muito feliz porque, na época da seca, os
vizinhos vão buscar água em minha fazenda. Essas pequenas
represas de captação da água de chuva estão abastecendo meus
lençóis.

Interliguei algumas. Apenas 27 permanecem com água de
interligação; as outras são especialmente de captação de chuva. Os
lençóis aumentaram nesses onze anos e meio em que estou lá. Estou
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muito feliz com isso.

O cerrado deve ser usado como captador de águas. E uma prática
que já se está desenvolvendo. O Dr. Derli falou em produtor de águas.
O Dr. Paulo, mais que testemunha, foi importante agente na
aprovação da lei que criou a Agência Nacional de Aguas, que, diga-se
de passagem, comprova nossa insistência na diferenciação do usuário
e do produtor de águas.

Quero que o produtor do cerrado, antes de ser produtor de grãos,
seja produtor de águas. As pesquisas da EMBFIAPA e de outros
órgãos têm demonstrado que isso é perfeitamente possível, além de
econômico e racional.

O trabalho desenvolvido pela EMBRAPA, o Barraginhas, conjugado
com o plantio direto e o plantio integrado, pode transformar-se numa
das melhores formas de captação de água. O monitoramento dessas
áreas nos mostra que, em período curto, houve transformações
consideráveis. Exemplo disso é o ribeirão do Papagaio, em Sete
Lagoas, que passou a ser permanente, teve sua vazão aumentada
especialmente nas secas e já não sofre enchente. Melhor ainda: é
uma região em que se faz a segunda cultura, graças à elevação do
lençol freático.

Não estou falando em sonho. Confesso ao professor que fui muito
mais corajoso em fazer uma aventura quando lançamos em Minas
Gerais, e depois no Brasil, a ocupação do cerrado. Tínhamos, à
época, pouco manejo e pouca segurança para trabalhar.

Um agricultor que trouxemos para o nosso Estado, o atual
Presidente do PADAP, é testemunha de que as primeiras safras de
soja no cerrado não chegaram a 30 sacas por hectare e, no segundo
ano, não ultrapassaram 35. No terceiro ano, chegamos a quarenta e
poucas sacas. Hoje, colhem de 60 a 70 sacas de soja. Conjugaram
novas culturas, inovaram.

O cerrado exigiu mudanças profundas de conceito do próprio
homem. De extrativista de áreas férteis, para explorar sua fertilidade
com produção, passou a ser um agente modificador. Ao fazer esse
câmbio individual, conscientizou-se de que deve viver em contínua
busca de soluções. Com o apoio de nossas instituições de pesquisa,
pode ir mais longe ainda. E verdade que no passado sonhávamos
com um manejo adequado, mas, infelizmente, muitas vezes não

Mim
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chegamos a apresentar resultados.

Sei que o professor está no Norte de Minas, é estudioso e viaja
muito, mas, lançando mão da grande propulsora da democracia
mundial, que é a Internet, pode buscar resultados palpáveis nas
páginas de instituições sérias. Fico muito feliz em ver esses
resultados, porque têm vindo com bastante rapidez.

Gostaria, por exemplo, que o Aparecido fosse hoje ao Mato Grosso
Ver uma área de 70ha, de plantação de pequi, mais produtiva que em
Minas Gerais. Segundo indicações, essa planta é dotada de um dos
maiores potenciais de produção de óleo no País. Produz, por hectare,
quase duas vezes mais que a soja.

Está-se desenvolvendo ali um trabalho fabuloso. A evolução de uma
pesquisa desse tipo pode melhorar consideravelmente a atividade do
extrativismo, que, muitas vezes, sacrifica famílias e não lhes
proporciona boa renda.

E misticismo dizer que houve substituição do trabalho do homem
pelo da máquina.

A renda no cerrado era baixíssima, acabamos de fazer essa
comprovação por intermédio da Profa. Maria Luíza. O que houve foi a
evolução do trabalho do homem. Converso com muitos habitantes do
cerrado que se predispuseram a fazer essa mudança, e hoje são
excelentes produtores. Não houve ação com o propósito de expulsar o
homem de lá. E havia necessidade de que houvesse um grau de
educação suficiente - nesse ponto ela tem razão - para que ele se
integrasse ao processo. E isso deu certo: o cerrado não é cultivado só
por pessoas de fora, elas vieram para nos ajudar.

O Sr. Presidente - Antônio Celso Diniz, da FAEMG, solicitou fosse
convidado o Secretário de Agricultura e Abastecimento. Ele foi
convidado, mas, por questões legais, teve de se afastar do cargo para
ser candidato e não pôde estar presente. A pasta da Agricultura está
vaga.

O Sr. Paulo Romano - Sou consultor, agradeço a oportunidade,
especialmente a menção ao meu passado ligado ao cerrado e à
agricultura, feita pelo ex-Ministro Alysson Paulinelli. Pretendo
participar dos grupos de trabalho à tarde, mas quero contribuir
levantando uma questão que, parece-me, foi mencionada de maneira
muito tangencial.

rÃ
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Realizamos com muita freqüência, felizmente, esse tipo de

debate, que está deixando claro que falta alguma coisa muito
importante, que é uma melhor caracterização do que seria
sustentabilidade, para podermos trabalhar - e Minas Gerais pode
liderar esse processo - a questão do cerrado e até para resolver os
conflitos ideológicos que surgem. Isso vale para todo o processo de
desenvolvimento. As vezes, são postos alguns falsos dilemas, como,
por exemplo, indagar sobre o que aconteceria se o problema do
desmatamento do cerrado tivesse ocorrido com a agricultura. Com  o
ferro-gusa isso está acontecendo há muito tempo. Essa é uma
atividade extremamente degradante para o meio ambiente; no
entanto, a sociedade mineira precisa produzir e exportar aço.

Essas coisas vêm acontecendo. Precisamos refletir sobre o assunto,
e algum expositor poderia contribuir com essas reflexões. O que está
faltando é essa definição, pois existem diversos cerrados, mesmo em
Minas. O segmento produtivo, seja o da agricultura, seja qualquer
outro, atende às demandas da sociedade. No caso do Brasil, que
precisa alucinadamente de divisas para sair de uma faixa de risco
perigosíssima, busca-se no agronegócio a opção.

Foi mencionado o zoneamento econômico e ecológico. Isso é algo
muito claro, não dá para imaginar que o Estado não o esteja
percebendo. E me refiro ao Estado de modo genérico, incluindo a
União e os municípios. Dizer que precisamos salvar as nascentes
deveria ser algo sagrado, mas não dá para a sociedade ou para o
produtor sozinhos resolverem tudo. Se a obrigação é dele, é preciso
fiscalizar. Antes de mais nada, a água é um bem comum, e é
responsabilidade do dono da propriedade cuidar dela. Mas o Estado
tem de criar condições para fiscalizar. Fiscalização não resolve tudo,
mas, quando couber ao Estado, ele tem de efetivá-la.

O que acontece na prática com esse tipo de debate? O que vemos?
Na verdade, a sociedade está na frente do Estado, do Governo; isso é
histórico e não pode ocorrer, porque nos debruçaremos em angústias
por ver os problemas deteriorarem-se e não serem solucionados.

A pergunta genérica é essa: de que parâmetros de sustentabilidade
falamos para reorientar processos produtivos? Se, em alguns casos, é
possível a reconversão, que isso seja feito. Por exemplo, no programa
de reforma agrária, se temos cerrado bruto e uma média de 30 pés de
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pequi, para que passar o trator, derrubar o cerrado e não instalar
as famílias para a exploração extrativista? No entanto, o próprio
modelo de reforma agrária pega o cerrado bruto ou outra área ainda
bruta e faz o tradicional. A interrogação que faço relaciona-se aos
parâmetros de sustentabilidade, que acho seja a grande deficiência
que temos que sanar para que apontam trabalhar em paz, sem
acusações mútuas, que apontam que um quer preservar e o outro
destruir. Na verdade, não se trata disso. Desejamos trabalhar para
atender aos objetivos para melhorar a qualidade de vida da
sociedade. Obrigado.

O Sr. Luiz Márcio Oliveira Buriti - Sr. Ministro, ouvi da Embrapa
Cerrados de Brasília: "Detectaram-se alguns pés de pequi sem
espinho em certa região". Um rapaz disse à EMBRAPA que havia um
local com pequi sem espinho. Ela arrumou as malas, ligou para o
contato e disse: "Estamos indo". "Não vem mais, o homem da soja
derrubou os pequis".

Conto essa história para o senhor porque sei que é um adepto da
exportação de grãos. Na realidade, ao pensar o cerrado como uma
reserva de biodiversidade, como falou o grande Guimarães Rosa, a
caixa d'água, que dizer que ela não está presente nos cálculos
daqueles que defendem a conversão do bioma. O sistema de
monocultura exportadora substitui de forma degradante os
ecossistemas nativos e direciona para fora do Brasil a grande maioria
da produção. Na verdade, repete-se um erro do passado, a
monocultura exportadora do café, que deixou a mata atlântica nessa
triste situação. Pergunto ao senhor: não vejo a agricultura sustentável
no Brasil. Estamos condenados ao retomo da insustentabilidade
devido à monocultura exportadora, que consome recursos públicos
em obras de infra-estrutura, destrói ecossistemas e enriquece uma
pequena minoria de empresários? Obrigado.

A Sra. Elisa Cota de Araújo - A minha pergunta é a seguinte: as
apresentações não deixam dúvida quanto aos agentes e objetivos do
processo de desenvolvimento apoiado no mito do vazio demográfico e
da agricultura tradicional como atrasada e sem conhecimento, o que
não é verdade. Hoje a agricultura é fonte de conhecimento
principalmente para as grandes empresas internacionais. Por outro
lado, tínhamos nos sertões de Minas limitações de acesso a saúde,
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educação e informação. Hoje, cerrado abaixo significa recursos
nos bolsos de poucos. Temos uma população encurralada com
restrições de acesso às terras, à água e à biodiversidade, uma
população expropriada.

Se a proposta é conservar o velho modelo de desenvolvimento
centrado no tecnicismo, persiste a necessidade de perguntar: a quem
se destina esse desenvolvimento?

O Sr. Presidente - Faremos mais duas perguntas escritas e, depois,
passaremos a palavra aos debatedores. Pergunta ao Derli: "Quais são
as propostas e pesquisas atuais da EMBRAPA para passivos
ambientais, como dejetos de animais, em especial, suínos?".

Pergunta à Maria Luíza de Aguiar Marques: "O controle social das
ações intersetoriais do Estado: saúde, meio ambiente,
desenvolvimento social são essenciais para garantir a melhoria da
qualidade de vida. Gostaria de conhecer a sua avaliação sobre o
controle social. Peço também o endereço do Atlas na Internet".

O Sr. Derli Prudente Santana - Existiu um programa de pesquisa da
Embrapa Suínos e Aves, em Santa Catarina e Sete Lagoas, de
aproveitamento de dejetos de suínos para a produção de grãos e
pastagens. O estudo do aproveitamento dos dejetos dos suínos está
mais desenvolvido. Também consideramos a cama de frangos e
dejetos de bovinos.

A idéia é bastante simples. Existem dois níveis: um para o pequeno
produtor, desenvolvido na Embrapa Suínos e Aves, que consiste em
se ter uma espécie de cama de suínos para aplicar nas pequenas
propriedades. Isso tem tido muito sucesso com pequenos produtores
de Santa Catarina. Usa-se material como o capim ou mesmo a fita de
madeira como cama. Há troca regular daquilo e, depois, é aplicado no
campo.

Em Sete Lagoas e na área do cerrado, há algumas experiências. Em
Sete Lagoas, Rio Verde, em Goiás, e no Mato Grosso do Sul, a idéia é
aplicá-los em maior escala. Os dejetos recolhidos passam por um
período de tratamento em piscinas de sedimentação e, depois, aquilo
é aplicado na lavoura.

Em Rio Verde, há um projeto que trata do aspecto ambiental,
monitorando seus efeitos e a dose econômica e ambiental correta
para evitar os problemas que ocorreram, em Santa Catarina, de

ri
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contaminação dos lençóis freáticos.

O Sr. Alysson Paulinelli - Tenho muito prazer em responder ao Prof.
Luís Márcio. Embora D. Elisa não se tenha dirigido a mim, acho que a
pergunta dos dois se parecem. Quando se fala em ocupação, não
estamos defendendo monocultura. Ao contrário, a grande insistência
que fazemos hoje é para o manejo adequado do solo, para que ele
melhore especialmente sob o aspecto biológico. A capacidade de
produção está muito ligada não só aos aspectos químico e físico, mas
principalmente ao aspecto biológico. Biologia é vida. Onde se tem
mais vida, há mais capacidade produtora.

Para isso, é preciso haver uma constante inovação para melhorar as
condições de produção. Hoje, a rotação de cultura é uma das mais
indicadas. Tenho certeza de que, se os senhores conhecerem as
áreas em que o cerrado está sendo bem trabalhado, concordarão
comigo quando digo que tenho muito medo de insistirmos em dizer
que não há agricultura sustentável no Brasil. Conheço a agricultura no
mundo inteiro e posso dizer que, atualmente, a agricultura mais
sustentável é a do Brasil, sendo que o cerrado é a principal baliza a
que podemos nos referir.

Também quero chamar atenção para outro aspecto, embora seja
difícil discutirmos sobre isso aqui: é que o dinheiro não está no bolso
de poucos. Infelizmente, a regra da chamada democracia capitalista é
que os que são mais capazes ocupam mais espaços. Cabe ao
Governo fazer a distribuição, e acredito que o grande favor que faria
seria começar a distribuir pela educação, que é o que sempre
defendo, para que todos tenham condições iguais. Precisamos lutar
para que todos tenham condições iguais, ao invés de tentar segurar o
que é mais capaz, para que não ganhe dinheiro. A busca da
capacidade competitiva é fundamental em qualquer sociedade. Que
esses que ganharam mais contribuam mais, e que o Governo saiba
distribuir melhor.

A Sra. Maria Luíza de Aguiar Marques - Sobre o controle social,
como disse muito bem o Dr. Romano, a primeira coisa a fazer é definir
a sustentabilidade e o que se quer sustentar. E dessa definição que
surgirão as respostas.

Mas quero dizer que, se queremos garantir algum direito, isso
envolve a participação, que passa pela educação, aspecto para o qual
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procurei chamar muita atenção, e pelo acesso aos meios de
comunicação, pois é isso que garante o retorno do controle. O
controle não vem de cima, ele é solicitado - pede-se o controle. Penso
que essa discussão, que sem dúvida é muito interessante, envolve
todas essas questões, além da definição, como o senhor colocou
muito bem, sobre o que se quer sustentar na região.

Quanto ao "site" da Fundação João Pinheiro, o endereço é
www.fjp.mgg.gov.br , e por meio dele os senhores podem ter acesso
ao "Atlas de Desenvolvimento Humano", de que apresentei aqui
algumas partes.

O Sr. Presidente - Pergunta do geógrafo Elvio Rodrigues de Assis:
"A justificativa malthusiana do crescimento da população para a
escassez de alimentos não é uma forma de escamotear o real
problema do nosso cerrado? Hoje não se produz mais no cerrado,
após a mecanização e a utilização de corretivos? Mas a distribuição
de renda pouco evoluiu".

O Sr. Marcelo Franco - Nas páginas amarelas da "Veja" desta
semana, Kofi Annan, indagado sobre quais seriam os grandes
problemas da humanidade, disse que o primeiro deles é a
desigualdade. Acho que ele acertou em cheio, principalmente em se
tratando de Brasil, onde essa desigualdade não foi tratada
devidamente.

No censo de 1980 e em censo mais recente sobre a posse da terra,
verifica-se que não houve alteração na propriedade de terra nesse
aspecto: 88% delas são pequenas propriedades. O caminho do
desenvolvimento da atividade agrícola, em termos de produção de
"commodities" e de ocupação das terras, é perfeito; ninguém vai
impedir que isso aconteça.

Penso que o Ministro expôs muito bem a preocupação com a
agricultura sustentável sob o ponto de vista do tratamento do solo
físico - seja no plantio direto, seja na integração entre lavoura e
pecuária ou seja com a preservação das áreas nos limites impostos
pela lei -, mas isso é insuficiente. Há uma dívida social e ambiental
que precisa ser paga, e a sociedade deve estar consciente disso.

Também participei desse processo, juntamente com o Ministro,
desde o início - desde o antigo PROGENTE, muito antes do PADAP -,
e posso dizer que temos efetivamente uma dívida social, porque o
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problema não é somente físico.

Existem as questões relativas à biodiversidade e às populações que
foram afastadas do processo agrícola, principalmente no caso do
eucalipto, no Jequitinhonha. Na época, a intervenção foi correta, mas
agora precisamos ter coragem de resolver o problema. A questão das
águas é preocupante.

Estão perfeitas as considerações feitas a respeito da moderna
tecnologia e do avanço da grande empresa agrícola. E os 88% das
pequenas propriedades agrícolas? O que poderemos fazer para pagar
essa dívida social? Venho de uma família de pequenos produtores
rurais. Além de descapitalizados e empobrecidos, não temos uma
perspectiva tão nítida quanto a dos grandes empresários. Também
queremos usufruir das benesses do mercado e da tecnologia.

Ministro Paulinelli, com sua experiência, como vê a recuperação da
pequena propriedade agrícola?

O Sr. Alysson Paulinelli - Tenho muito prazer em responder ao Dr.
Marcelo, estudioso do assunto, que abordou muito bem esse tema.
Estamos diante de um grande desafio. A agricultura brasileira ainda
apresenta a dicotomia característica de países subdesenvolvidos. O
Brasil está em desenvolvimento. Os projetos governamentais ainda
não sabem como resolver o problema da pequena propriedade.

Quando participava do Governo, lutei muito para reduzir essa
permanente transferência de recursos do meio rural para o urbano,
que ainda continua. Na época - e digo isso com orgulho -, peguei o
orçamento monetário com 33% aplicados no setor agrícola, deixando-
o com 53%. Mas não foi suficiente para reverter a tradicional exaustão
do meio urbano contra o meio rural, especialmente o pequeno, que
era mais desorganizado.

Essa mudança estrutural precisa ser feita. E um problema de
políticas públicas. Defendo subsídios ao pequeno produtor. Estão mal
empregados por meio de uma reforma agrária que não está
conseguindo seus objetivos. O próprio Presidente da República,
homem voltado para esse problema social, confessa-se frustrado com
os resultados da chamada reforma agrária atabalhoada que se fez. E
preciso conseguir uma forma de inclusão do pequeno produtor, como
a agricultura familiar no processo produtivo, com renda. Para isso são
necessárias políticas públicas adequadas.
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Estamos vivendo uma fase de grandes dificuldades, tentando

pagar uma dívida criada apenas para se conseguir uma reeleição, que
empobreceu ainda mais o País. E preciso que o Governo, ao começar
a ter renda - elogio a atual política monetária -, destine parte dos
recursos à inclusão social a que se referiu o Marcelo, que é
fundamental num país que pretende se desenvolver. A dicotomia entre
a agricultura de subsistência, faminta e sem renda, e a agricultura
comercial, rica e potente, não pode continuar. Você tem toda razão.

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

convidados os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas
e os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 15, às 9
horas, e para a reunião extraordinária também de amanhã, às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia
15/6/2004.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 258 REUNIÃO ESPECIAL DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 15/6/2004
Presidência do Deputado Luiz Humberto Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
trabalhos - Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho -
Apresentação oral de pedidos de destaque - Votação do documento
final, salvo destaques - Discussão e votação dos destaques e de
novas propostas - Eleição da Comissão de Representação - Entrega
do documento final - Palavras da Sra. Déia Fonseca - Palavras do
Secretário José Carlos Carvalho - Palavras do Deputado Ricardo
Duarte - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Antônio Júlio - Bonifácio

Mourão - Carlos Pimenta Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Ermano Batista - Fábio Avelar • Gustavo Valadares - Jô Moraes - José
Henrique - Laudelino Augusto Luiz Humberto Carneiro - Maria José
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Haueisen - Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Ricardo Duarte -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Humberto Carneiro) - As ghlsmin,

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 Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - Convido a tomarem assento à mesa os Exmos.
Srs. Carlos Eugênio Martins, Pesquisador da EMBRAPA, Márcio Maia,
Assessor de Planejamento da EMATER, e Samuel do Carmo Lima,
Professor de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia,
respectivamente Coordenadores dos Grupos de Trabalho n°5 1 a 3; e
os Deputados Ricardo Duarte, autor do requerimento que motivou
este fórum, e Wanderley Ávila.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião à realização do fórum

técnico "Cerrado Mineiro: Desafios e Perspectivas", com a discussão e
a aprovação do documento final.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Informamos que, como o documento contendo as

propostas dos grupos de trabalho já foi distribuído, suspenderemos a
reunião por 15 minutos para que possam fazer a leitura do referido
documento. Reaberta a reunião, será feita a apresentação dos
relatórios. Em seguida, a apresentação dos pedidos de destaque.

A Presidência anunciará o número de cada proposta e a Mesa
receberá os pedidos de destaque, que deverão ser feitos oralmente e
formalizados em seguida, por escrito, com a indicação do número da
proposta e a identificação da entidade que a subscreve. Destaques
podem ser feitos para adicionar, suprimir ou modificar. A fim de
agilizar os trabalhos, solicitamos que as propostas sejam substanciais,
evitando-se mudanças pouco significativas. Propostas novas e
contraditórias serão automaticamente destacadas. Até o momento da
votação, poderão ser apresentadas novas propostas, desde que
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formalizadas por escrito e subscritas por, no mínimo, 25% dos
votantes. Aprovado o relatório, salvo destaques, será concedida a
palavra, por até 2 minutos, aos indicados pelas entidades para o
encaminhamento da votação dos destaques e de novas propostas,
alternando-se favoráveis e contrários à proposição, se houver.

A Presidência lembra que, antes do encerramento desta reunião,
será eleita a comissão de representação que acompanhará os
desdobramentos deste fórum. A plenária poderá referendar a
comissão eleita para a organização deste seminário ou apresentar
nova composição. Caso alguma entidade tenha interesse em
apresentar nova proposta, solicitamos que os pedidos sejam
encaminhados à Mesa, por escrito, em até 1 hora, a contar deste
instante. A comissão provisória é composta pelas entidades AMDA,
EMATER, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Milho e Sorgo, EPAMIG,
FAPEMIG, FAEMG, FETAEMG, IEF, SEAPA e UFMG.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho
O Sr. Carlos Eugênio Martins - Em nome da Embrapa Gado de

Leite, registro nossa alegria em participar deste momento ímpar da
política mineira, em que a Assembléia Legislativa interage de forma
extremamente saudável e positiva com a sociedade mineira. Estamos
de parabéns por empreender trabalho dessa natureza, e aproveito
para cumprimentar o Deputado Ricardo Duarte pela brilhante idéia de
discutir o bioma cerrado, assunto de grande relevância. Temos
certeza de que os frutos advindos desses dois dias de trabalho
surtirão grande efeito em futuro próximo. Como coordenador do Grupo
1, agradeço aos participantes da plenária de ontem, especialmente ao
Pedro, à Beth, ao Paulo, ao Getúlio e ao Ricardo, que nos auxiliaram.
Sou oriundo de Rodeiro, que é a capital do Norte da Zona da Mata, e
lá temos como lema discutir sem brigar, até chegar a consenso. Sem
dúvida, o trabalho do Grupo 1, que gerou 33 propostas, além daquela
que encampou as sugestões oriundas do fórum de Pirapora, ocorrido
nos dias 3 a 5 de junho, foi fruto do consenso. Tivemos um único
momento de maior dificuldade. Aliás, brincávamos dizendo que "o
carro se atolou-se". Tentávamos avançar e não conseguíamos,
tentávamos recuar e não conseguíamos. Assim, entre o "se atolou" e
o "atolou-se", no final as quatro rodas estavam assentadas no chão.
Mas, graças a Deus, conseguimos chegar a um denominador comum.
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A Proposta n° 28 foi a que deu um pouco mais de trabalho, e já

temos ciência de que será destacada. Mas, mercê da importância do
tema aprovado, mesmo sabendo que a proposta não seguia
encaminhamento correto, achamos por bem aprová-la, na certeza de
que hoje o grupo chegaria a consenso e traria nova versão. Essa
versão foi apresentada, de forma consensual, atendendo aos anseios
não só do proponente, mas de todo o grupo. Temos certeza de que a
plenária a aprovará In totum", como será lida no destaque.

Procuramos listar tópicos que em nosso entender ainda não estão
100% definidos, no que diz respeito tanto à conservação e à
potencialidade quanto ao conhecimento da biodiversidade existente
no cerrado mineiro, que foram os temas do Grupo 1. Fizemos essa
opção porque entendemos que falar do cerrado mineiro - como
disseram ontem o Dr. Derli, o Ministro Alysson e os demais
palestrantes - é muito difícil. A dificuldade está no fato de que há
formações de cerrado em solos férteis, em que predominam árvores
de porte mais elevado, mas não é apenas em solos férteis que
encontramos matas ou cerradão - essas formações podem ocorrer em
áreas menos férteis. E temos uma diversidade enorme de solos com
tendência muito forte ao distrofismo, que significa baixa fertilidade do
solo e acidez elevada, com boa precipitação - embora localmente haja
situações de baixa precipitação. Em função da diversidade de
situações - muita ou pouca chuva, solos férteis ou menos férteis,
distróficos ou eutróficos -, temos formações as mais diversas e,
portanto, devemos desenvolver trabalhos diferenciados. Não é justo
darmos o mesmo tratamento a formações distintas de cerrado. Aliás,
disso sabe bem quem vive no cerrado, em solos de menor fertilidade -
porque a vegetação é de pior qualidade em relação à encontrada nos
solos mais férteis -, pois tudo se toma mais fácil quando se tenta
produzir alimentos, quaisquer que sejam, em solos mais férteis.

O nosso grupo procurou trabalhar dentro desse conceito. Faremos
alguns destaques relativos à conservação. Conforme os
procedimentos adotados pela Mesa, não teremos leitura, mas
destacaremos alguns pontos. As 33 sugestões são importantíssimas.
Por militar na Embrapa Gado de Leite, sei que são grandes as
dificuldades para a legitimação de produtos oriundos da agroindústria
do leite. Como foi citado pelo Aparecido, todo produto oriundo da
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Cooperativa Grandes Sertões, no Norte de Minas, tem qualidade
para ser comercializado não apenas nos municípios daquela região,
mas também em todo o Estado. Sugerimos sejam empreendidas
ações que possibilitem essa comercialização por outras empresas ou
instituições. Isso é de grande importância, porque não adianta
estimularmos os produtores se não lhes dermos condições para
comercializarem seus produtos finais. E preciso estabelecer regras
que permitam a legalização da qualidade dos produtos oriundos da
agroindústria do cerrado.

Existem outros pontos relevantes, como a criação de um fundo de
fomento à pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento sustentável do
cerrado mineiro, cuja gestão ficaria a cargo da Agência de
Desenvolvimento do Cerrado Mineiro. Essa proposta foi levantada em
Uberlândia e trazida aqui pelo Grupo 3, mas o Grupo 1 considera-a de
extrema relevância e entende que poderia ser trabalhada com mais
carinho. A Mesa, posteriormente, encaminhará uma proposta nesse
sentido.

O Grupo 1 trabalhou com três documentos: um, da coordenação,
outro, fruto do trabalho realizado em Uberlândia, e o terceiro, de
evento realizado em Uberlândia, em novembro, coordenado pelo
IBAMA, sobre meio ambiente nas regiões do Triângulo Mineiro e do
Alto Paranaíba. Segundo a sistemática de trabalho adotada pela
Mesa, analisaríamos as propostas dos coordenadores. Os
documentos seriam anexados, a fim de que os interessados
pudessem fazer destaques ou propor ações. O grupo concentrou
esforços na análise das propostas do coordenador, que passaram a
ser do grupo.

O Sr. Márcio Maia - Começo a apresentação desse trabalho, que na
verdade é mais síntese de um processo vivenciado, parabenizando a
Assembléia e demais instituições organizadoras do evento, porque,
mais uma vez, é premente a necessidade de discussão e
aprofundamento dos conceitos relacionados ao desenvolvimento
sustentável. As discussões, as bipolarizações que ocorreram em
alguns momentos em termos de propostas mostram que é preciso
aprofundar os conceitos porque é a partir desses conceitos que
criamos nossas concepções e saímos para a prática. Tivemos um
crescimento que dependeu de momentos e situações como esta,
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trazendo opiniões divergentes, construindo uma nova percepção,
um novo posicionamento em relação a essa questão.

Nosso grupo saiu desse trabalho entendendo um pouco mais da
forma diferente de as pessoas pensarem sobre mesmo tema, mesmo
conceito. Víamos essa bipolarização em diversos momentos, como a
questão da produção "versus" conservação, o que leva a pouco
aprofundamento das discussões nas demais dimensões da
sustentabilidade. Muitas vezes ficamos sufocados no econômico e no
ambiental, considerando os dois até antagônicos, quando, na verdade,
são complementares, assim como todas as vertentes da
sustentabilidade. Deixamos muitas vezes de discutir questões como a
educação no campo, voltada para uma realidade adequada a esses
atores sociais que estão no campo. Deixamos de aprofundar um
pouco mais em como fortalecer e organizar o capital social, que é
base da sustentação da dimensão político-institucional. A partir dela é
que se dão essas relações de fortalecimento. Mas, como processo,
avançamos bastante. Temos boas propostas, como foi dito pelo
coordenador do Grupo 1. Temos, em termos de infra-estrutura,
visando a assegurar qualidade de vida no meio rural às comunidades
urbanas e rurais do cerrado, a questão da educação ambiental, da
formalização no ensino, da questão ambiental, e, principalmente, do
foco no cerrado nessa área. Temos aspectos relacionados com a
legislação, que em alguns pontos abre brechas muito grandes e, em
outros, engessa, dificultando uma prática respaldada na realidade e
na questão da inclusão social. Muitas vezes as propostas "arranham"
um pouco nisso, sem darem a sustentação necessária para que isso
ocorra.

Avançamos bastante, e é necessário que, na implementação das
propostas de acompanhamento, haja um processo para que essas
discussões e decisões envolvam um número maior de atores sociais
que estão nessa área do cerrado e conhecem a sua realidade. A
Assembléia tem demonstrado isso em vários eventos e em várias
iniciativas, assim como diversas instituições aqui presentes têm
desenvolvido estratégias para envolvimento e inclusão desse pessoal
na discussão. Quanto maior a participação dos atores sociais, melhor
a concepção e a prática de desenvolvimento sustentável que vamos
forjando, não apenas para o cerrado, mas como prática e exercício de
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aprendizado contínuo para toda a sociedade.

O Sr. Samuel do Carmo Lima - Parabenizo os participantes do
Grupo 3 porque foram profundos e concisos nas propostas,
apresentadas no dia de ontem durante o nosso trabalho. São apenas
14 propostas; mas vão dar um grande impulso para a pesquisa e o
desenvolvimento do nosso cerrado, para a preservação do que ainda
existe, para uma produção ambientalmente sustentada. Parabenizo o
grupo e os assessores da Assembléia que nos ajudaram. O primeiro
ponto de discussão foi que há desarticulação entre os pesquisadores
e as instituições de pesquisa e de desenvolvimento no Estado,
sobretudo aquelas que trabalham na região dos cerrados.
Trabalhamos com poucos recursos e, ainda assim, separadamente.

Uma das idéias é que precisamos nos aproximar, os pesquisadores
e as instituições, para somar esforços, porque, separados,
continuaremos com as nossas dificuldades. Se estivermos unidos,
seremos fortes para exigir, cobrar, mas sobretudo para trabalhar
sinergicamente. A articulação entre os pesquisadores e as instituições
é importante para fazermos as pesquisas e divulgá-las. Para
realizarmos essa grande tarefa de articulação da pesquisa no nosso
Estado, tivemos a idéia da agência do cerrado mineiro, que faria a
articulação entre os pesquisadores, com a organização e a
disponibilização das informações, não só entre nós, pesquisadores,
mas também para o público em geral. O cidadão precisa saber
efetivamente o que estamos pesquisando e quais os resultados. Esse
cidadão paga os impostos, que financiam a pesquisa, e precisa
conhecer e aproveitar os resultados dessas pesquisas. Essa agência
teria o papel de articular as entidades e os pesquisadores.
Implementaria ações conjuntas e disponibilizaria as informações entre
os pesquisadores, as instituições e o cidadão de modo geral.

Outro ponto fundamental da discussão é que a pesquisa custa
dinheiro, e, sem ele, não se faz pesquisa. O grande órgão de fomento
da pesquisa em Minas Gerais é a FAPEMIG, e ainda temos a
EPAMIG. O Governo do Estado tem a obrigação de manter as
instituições de pesquisa e de desenvolvimento do Estado; no entanto,
esses órgãos estão sucateados e precisam de investimentos em infra-
estrutura e em laboratórios. Os funcionários dessas instituições estão
também com os seus salários achatados. Há uma carência de mão-
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de-obra, porque os pesquisadores se têm aposentado e também
deixam as instituições por causa dos baixos salários. E preciso
contratar pessoal. Só isso não basta. É preciso ainda dar o custeio.
Pode-se ter bela infra-estrutura e pessoal para trabalhar, mas não ter
o custeio. Por exemplo, é preciso ter recursos para colocar
combustível no carro para ir ao campo. O Estado precisa manter a
estrutura de pesquisa que ele mesmo criou, que é muito necessária,
mas está sendo relegada a uma situação de penúria. O Estado
precisa financiar a pesquisa por meio de seus órgãos de pesquisa, de
desenvolvimento e de ensino.

A FAPEMIG, conforme dados que recebemos ontem na reunião,
nunca recebe o repasse constitucional de 1% da receita do Estado.
Outro dado é que, segundo o orçamento do Estado deste ano, a
FAPEMIG deveria receber repasses de R$220.000.000,00, mas, até
agora, só recebeu R$4.000.000,00 . É preciso que o Estado faça os
repasses, cumprindo a determinação constitucional, para que a
FAPEMIO possa financiar a pesquisa e o desenvolvimento no cerrado.
Agradeço a oportunidade e ao grupo pelo belo trabalho que estamos
apresentando.

Apresentação Oral de Pedidos de Destaque
O Sr. Presidente - Passaremos à apresentação oral dos pedidos de

destaque. Lembramos que novas propostas devem ser subscritas por,
no mínimo, 25% dos votantes. A fim de verificar o quórum, solicito aos
votantes que levantem os cartões de votação, ou seja, os de cor
laranja. Há 43 votantes presentes, logo, serão necessárias 11
assinaturas para a apresentação de novas propostas, as quais
deverão ser formalizadas por escrito, a partir de agora até o início da
votação.

- Procede-se à apresentação oral de pedidos de destaque.
Votação do Documento Final, salvo Destaques

O Sr. Presidente - Em votação, o documento final, salvo destaques.
Os participantes que o aprovam levantem seus cartões. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas
- Procede-se à discussão e votação dos destaques e de novas

propostas.
Eleição da Comissão de Representação
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O Sr. Presidente - De acordo com entendimentos entre as

entidades participantes, a comissão de representação será composta
pelas seguintes instituições: AMDA, EMATER, Embrapa Gado de
Leite, Embrapa Milho e Sorgo, EPAMIG, FAPEMIG, FETAEMG, IEF,
SEAPA, UFMG, UEMG, IGAM, Grupo de Estudos e Pesquisas em
Direito Educacional; Raça, Direitos Humanos e Ambientais em
Revista; Universidade Federal de Uberlândia, UNIMONTES, SES e
Central de Movimento Popular. Em votação, Os participantes que
concordam com a comissão levantem seus cartões. (- Pausa.)
Aprovada.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. José Carlos Carvalho, e
a Sra. Déa Fonseca, Superintendente da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, para a entrega do documento final, pelo Sr. Marcelo
Franco e pela Sra. lves Botelho Figueiredo.

O Sr. Marcelo Franco - Sinto-me honrado pela missão de, junto com
a lves Botelho, entregar o documento final ao Secretário José Carlos
Carvalho. Parabenizo Juscelino Ribeiro pelo empenho, o Deputado
Ricardo Duarte, pela iniciativa do evento, e o Deputado Luiz Humberto
Carneiro, pela Presidência dos trabalhos. Esperamos que as
propostas não sejam apenas apresentadas, mas devidamente
encaminhadas. Para tanto, é premente e inadiável nosso trabalho de
acompanhamento, o que a criação da agência certamente permitirá. O
documento contém ampla dimensão de propostas que fogem
basicamente às atribuições específicas do Executivo. Grande parte
estará diretamente afeta à Casa Legislativa e à nossa ação nas
instituições a que pertencemos. O fundamental é que o documento
abre o debate e permite a participação da sociedade, de forma que
todos sejam beneficiados com o produto desse trabalho tão bem feito
por todos e conduzido pela Assembléia Legislativa.

- Procede-se à entrega do documento cujo teor é o que se segue:
DOCUMENTO FINAL DO FORUM TÉCNICO CERRADO MINEIRO:

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Propostas Aprovadas na Plenária Final

Conservação, Potencialidades e Biodiversidade
1 - Manutenção e possível ampliação, até o limite legal, da

vegetação de cerrado nas atuais áreas de reserva legal do cerrado
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mineiro, reiterando-se a obrigatoriedade de recomposição da área
de reserva, segundo a legislação vigente.

2 - Criação de programas de conservação e preservação das áreas
de reserva existentes no cerrado mineiro, de modo a não permitir a
ampliação da fronteira agrícola, da mineração e das áreas urbanas e
periurbanas sobre as áreas de reserva legal.

3 - Utilização consciente da biodiversidade presente no cerrado
mineiro, levando-se em conta os limites impostos pelo bioma.

4 - Criação de mecanismos que permitam a conservação, a
preservação e a multiplicação de espécies da fauna e da flora nativas
do cerrado, por região, promovendo-se o repovoamento natural de
áreas destruídas.

5 - Estabelecimento de corredores ecológicos que possibilitem a
interligação de áreas preservadas, utilizando-se os cursos de água e
veredas, entre outros elementos da paisagem da região, como canais
de ligação de áreas remotas.

6 - Criação de mecanismos que identifiquem os impactos da
implementação de políticas de estímulo à produção e produtividade,
por categoria de produtor, nas áreas remanescentes do cerrado
mineiro.

7 - Criação de programas de pesquisa e desenvolvimento - P&D -, e
de utilização sustentável das áreas de reserva do cerrado mineiro,
visando à comercialização de frutas e produtos medicinais In natura"
e industrializados, entre outras formas, garantindo-se a qualidade
ofertada.

8 - Levantamento do custo-benefício ambiental da introdução de
novas tecnologias para produção agrícola na área do cerrado.

9 - Organização e disseminação dos conhecimentos e tecnologias
disponíveis e a serem gerados relativos à conservação-preservação
do cerrado mineiro.

10 - Adoção de programas de educação ambiental que disseminem
amplamente as práticas conservacionistas na utilização dos
ecossistemas do cerrado.

11 - Estabelecimento de um programa de manutenção da agricultura
familiar de forma sustentável no cerrado mineiro.

12 - Efetiva aplicação e fiscalização do cumprimento das leis que
regem o uso dos recursos naturais renováveis ou não, com vistas a
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permitir o seu uso sustentável.

13 - Criação de mecanismos que incentivem e subsidiem os
produtores rurais que efetivamente preservam suas unidades
produtivas por meio de plantio direto, controle biológico de pragas,
destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, reabilitação de
nascentes e demais áreas de preservação permanente com a
utilização de espécies nativas, entre outras ações.

14 - Geração e sistematização de conhecimento sobre a
potencialidade da biodiversidade do cerrado mineiro, e
desenvolvimento de tecnologias regionalizadas para sua aplicação de
forma sustentável.

15 - Elaboração de um inventário de biodiversidade das áreas
remanescentes do cerrado mineiro.

16 - Implementação dos compromissos contidos na Convenção
sobre Diversidade Biológica (CDB - Rio-92), conforme estabelece o
Decreto Federal n° 4.703, de 21/5/2003, que confere ao Programa
Nacional de Biodiversidade - PRONABIO - a responsabilidade de sua
coordenação.

17 - Criação de um fundo de fomento à pesquisa, ao ensino e ao
desenvolvimento sustentável do cerrado mineiro, a ser coordenado
pela Agência de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro.

18 - Adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento
para programas de exploração do cerrado, com a efétiva participação
dos comitês de bacias hidrográficas da região.

19 - Estabelecimento de zoneamento ecológico-econômico no bioma
cerrado, observando as áreas-ecossistemas de expressiva
potencialidade biológica, física, natural, cênica, as áreas-ecossistemas
frágeis, as áreas de recarga de aqüíferos, as unidades de
conservação, entre outras, tendo como referência o "Atlas da
Biodiversidade de Minas Gerais", editado pela Fundação Biodiversitas.

20 - Criação de programa de acesso ao crédito cooperativo para
iniciativas de manejo de culturas extrativistas do cerrado.

21 - Promoção da Feira do Cerrado para a divulgação das
iniciativas, tecnologias e produtos do cerrado mineiro.

22 - Criação de Centros de Triagem de Animais Silvestres - CETAS -
de acordo com as regras da União Internacional para a Conservação
da Natureza - IUCN -' de âmbito municipal, com apoio de órgãos
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governamentais, de pesquisa e da área da saúde, localizados em
municípios-pólo, para recebimento e reintrodução de animais oriundos
de apreensões ou doações, proibindo-se a soltura aleatória dos que
forem apreendidos.

23 - Priorização à criação de Unidades de Conservação - UC5 - de
proteção integral com tamanho compatível com a necessidade de
espécies que requerem grandes áreas e ampliação da rede de UCs.

24 - Elaboração do Atlas da Biodiversidade do Cerrado Mineiro,
contendo o registro dos órgãos governamentais e não governamentais
que atuam no bioma.

25 - Criação de uma Câmara Técnica de Vigilância Ambiental em
Saúde, com enfoque epidemiológico, no âmbito da Agência de
Desenvolvimento do Cerrado Mineiro.

Desenvolvimento e Sustentabilidade
26 - Encaminhamento à Secretaria da Educação de proposta de

inclusão de matéria sobre o cerrado mineiro nos currículos das
escolas estaduais.

27 - Implementação de um sistema de melhoria da infra-estrutura
básica, nas pequenas cidades e comunidades rurais, que contemple:

a) estradas vicinais;
b) reativação do Programa de Mobilização Comunitária - PMC

(SERVAS);
c) retomada do programa de eletrificação nos moldes do Lumiar;
d) estabelecimento de linha de crédito para o abastecimento de

água e para saneamento no meio rural;
e) ampliação e melhoria dos meios de comunicação no meio rural;
f) linhas especiais de crédito para construção e melhoria de

habitações rurais.
28 - Alteração na legislação para reduzir a carga tributária de

produtos da cesta básica e de insumos destinados à agricultura
familiar, a saber:

a) criação de incentivos fiscais diferenciados para a agricultura
familiar e suas formas associativas;

b) redução de tributos da cesta básica
c) diminuição da carga de tributos sobre insumos agrícolas que

atendam à legislação federal sobre produtos orgânicos;
d) ampliação das linhas de crédito diferenciado para a população de
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baixa renda, a exemplo do Banco do Povo, das cooperativas de
crédito solidário, entre outras iniciativas;

e) maior rigor no controle e fiscalização dos grupos oligopolizados
produtores de insumos agrícolas, evitando-se a formação de cartéis;

f) desburocratização do processo de regularização fundiária e de
acesso à terra pelos agricultores familiares;

g) redução das alíquotas de ICMS sobre energia elétrica para os
processos de exploração agrossilvipastoril;

h) criação de fundos para dar contrapartida a recursos internacionais
destinados à implementação de projetos de desenvolvimento
sustentável;

i) criação de fundo de aval para atendimento aos agricultores
familiares.

29 - Criação de programa de recuperação e conservação de solos,
mananciais e rodovias estaduais, municipais e vicinais, em parceria
com o Governo Federal e a iniciativa privada, bem como com os
Governos Municipais, considerando-se:

a) abertura de linhas de financiamento para aquisição de máquinas
e equipamentos para as Prefeituras Municipais e associações
microrregionais;

b) apoio a programas de recuperação e adequação ambiental de
estradas vicinais, bacias de captação, captação de águas pluviais,
entre outras iniciativas;

c) isenção do IPI e do ICMS para aquisição de máquinas e
montagem de patrulhas mecanizadas, com vistas ao atendimento dos
objetivos expressos no "caput";

d) capacitação e treinamento de técnicos e operadores de
máquinas, com ênfase no manejo sustentável das bacias
hidrográficas;

e) elaboração e implantação de um, código de posturas para
construção, conservação e uso de solos, mananciais e estradas;

f) estudo de mecanismos de apoio à interligação dos transportes
rodoviário e ferroviário;

g) criação de programa de recuperação e ampliação do transporte
ferroviário;

h) criação de um programa de pesquisa sobre a implantação de
hidrovias e seus impactos.
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30 - Promoção do associativismo e do cooperativismo como

mecanismo para a conquista do desenvolvimento sustentável, pelo
estímulo à organização e à participação da sociedade, buscando:

a) fortalecimento da integração entre instituições públicas e setor
privado;

b) apoio a essas ações por meio de políticas de incentivo, pela
isenção do PIS - COFINS, ISS, crédito diferenciado, entre outras;

c) instituição de uma linha especial de crédito para atendimento aos
pequenos empreendedores, por meio através do microcrédito, de
forma desburocratizada;

d) promoção de ações que fortaleçam a formação do capital
humano;

e) instituição de programas de capacitação e de gestão social;
f) estímulo à formação de gestores públicos;
g) estímulo ao turismo, como fonte geradora de emprego e renda,

por meio da integração entre o Governo e a iniciativa privada.
31 - Criação do Fundo Estadual do Meio Ambiente, com gestão

paritária público-privada, objetivando o financiamento de pesquisas e
projetos que visem ao desenvolvimento sustentável.

32 - Aprimoramento da legislação ambiental e dos mecanismos de
fiscalização, em especial no que se refere à proteção permanente das
veredas, covoais e várzeas dos chapadões.

33 - Incentivo a projetos de preservação do cerrado que se
enquadrem nas proposições do Protocolo de Kyoto.

34 - Regulamentação do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - FHIDRO - para a efetiva recuperação das bacias
hidrográficas.

35 - Reconhecimento do licenciamento ambiental como instrumento
efetivo de construção do desenvolvimento sustentável.

36 - Criação de programa estadual de pesquisa e desenvolvimento
da agricultura orgânica no cerrado mineiro.

37 - Criação de comissão de investigação dos efeitos dos impactos
ambientais sobre a saúde da populações atingidas.

38 - Aplicação da legislação para garantir o retorno das terras
devolutas cedidas às empresas reflorestadoras que, por contrato,
devem ser novamente incorporadas ao patrimônio público no prazo
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legal, e destinação dessas terras a programas de reforma agrária,
assentamentos agroextrativistas e reservas extrativistas.

39 - Criação de linha de crédito específica para implantação e
manutenção do sistema de plantio direto, desde que este possua
licenciamento ambiental.

40 - Elaboração e implementação de planos diretores de irrigação no
âmbito das bacias hidrográficas.

41 - Revisão da Lei n° 14.309, de 2002, para evitar que as reservas
legais sejam compensadas fora da mesma bacia hidrográfica.

42 - Premiação do produtor rural que contribui para a produção de
águas, conforme proposto no Seminário Legislativo Aguas de Minas.

43 Estabelecimento de uma política de valorização e apoio às
instituições públicas e não-governamentais que atuam na pesquisa da
biodiversidade e intervêm nas questões socioambientais que
envolvem os povos do cerrado.

44 - Instituição do Dia do Cerrado Mineiro.
Políticas para a Pesquisa no Cerrado

45 - Criação da Agência do Desenvolvimento do Cerrado Mineiro,
como organismo multiinstitucional, com as seguintes atribuições:

a) articulação entre os órgãos de pesquisa, extensão rural, fomento
e saúde e ONGs;

b) acompanhamento e monitoramento das ações propostas por este
fórum, com vistas à sua implementação:

c) organização das informações por meio de uma rede virtual e de
um banco de dados sobre o cerrado:

d) divulgação dos resultados das pesquisas.
46 - Delegação à Comissão de Representação, eleita na plenária

final desse fórum, das funções de implementar a Agência de
Desenvolvimento do Cerrado Mineiro e de acompanhar a efetivação
das medidas nele propostas.

47 - Garantia de efetiva e regular liberação dos recursos
constitucionalmente destinados à FAPEMIG, no valor de, no mínimo,
1% da receita orçamentária corrente ordinária.

48 - Estimulo à indução de editais nas agências de fomento com
temas específicos para o cerrado.

49 - Implementação das propostas aprovadas no documento final do
Fórum Técnico "Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica de
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Minas Gerais: Crises e Perspectivas", realizado, em novembro de
2001, pela Assembléia Legislativa do Estado.

50 - Recomposição imediata do quadro de pessoal das instituições
de ensino, de pesquisa e desenvolvimento, por meio de concurso
público.

51 - Capacitação e formação de recursos humanos nas instituições
de ensino, de pesquisa e desenvolvimento.

52 - Diagnóstico e prospecção de demandas de pesquisa para o
cerrado.

53 - Repasse suficiente de verba de custeio e investimentos para as
instituições de ensino, pesquisa, extensão rural e desenvolvimento do
Estado.

54 - Garantia, por parte do Estado, de uma política de valorização,
em especial a melhoria imediata dos salários dos profissionais que
atuam em suas instituições de ensino, de pesquisa e
desenvolvimento.

55 - Integração efetiva e multidisciplinar dos órgãos governamentais
e de pesquisa na vigilância, fiscalização e investigação dos problemas
ambientais do cerrado mineiro.

56 - Articulação entre agências federais de fomento à pesquisa -
CNPq - e fundos governamentais - e agências estaduais - FAPs - dos
Estados que se localizam no bioma cerrado, para o lançamento
simultâneo de editais induzidos para pesquisas de biodiversidade,
educação ambiental e desenvolvimento sustentável do cerrado
brasileiro.

57 - Criação de núcleos regionais de pesquisa para o atendimento
às demandas vocacionadas aproveitando-se a estrutura de
instituições já existentes.

58 - Incentivo à criação de novas coleções científicas - herbários,
museus de zoologia e história natural, coleções científicas
universitárias e dos institutos de pesquisa - bem como ampliação e
manutenção das atuais, que abriguem, em seu acervo, espécimes
científicos nativos do cerrado mineiro.

59 - Titulação das terras dos remanescentes de quilombos e
regularização das terras das populações indígenas situadas na área
do cerrado mineiro, e adoção de programas voltados para o
desenvolvimento etnossustentável dessas comunidades.
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60 - Discussão dos atuais critérios do regime de outorga, que

limita a utilização das águas de Minas Gerais pelos mineiros a valores
em torno de 10% dos volumes produzidos enquanto os 90% restantes
saem do Estado.

Moções
Encaminhamento aos governos municipais, estaduais e federal de

moções de apoio:
1 - ao projeto "Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas", do

Ministério da Educação e do Desporto, pela sua importante
contribuição ao. enraizamento da educação ambiental no País.

2 - à Carta dos Povos do Cerrado, aprovada em Pirapora, em
5/6/2004, conforme se segue:

"Carta dos Povos do Cerrado
Reunidos na cidade de Pirapora, Norte de Minas Gerais, às margens

do rio São Francisco, nós, representantes de comunidades,
organizações populares e universidades, percebemos que tínhamos
idéias e princípios em comum. Queremos respeitar, conhecer todas as
formas de vida. Cremos no cerrado como fonte da biodiversidade. No
II Encontro Regional dos Povos do Cerrado, realizado em Pirapora
nos dias 3, 4 e 5 de junho, discutiram-se e aprovaram-se em plenária
as seguintes propostas:

1 - Aplicar a legislação para garantir o retorno das terras devolutas
cedidas às empresas reflorestadoras que, por contrato, teriam de ser
novamente incorporadas ao patrimônio público no prazo legal, para
que sejam destinadas à reforma agrária.

2 - Criar programa especial de proteção das veredas dos cerrados
de Minas Gerais, por meio da integração das instituições oficiais e da
sociedade civil organizada.

3 - Isolar os núcleos de desertificação dos cerrados e promover
acompanhamento sistemático para avaliação da regeneração natural.

4 - Identificar, mapear e analisar os maciços remanescentes dos
cerrados para fins de preservação permanente.

5 - Incentivar, com base nas experiências dos cerradeiros, a
disseminação e a socialização das práticas de manejo junto aos
usuários dos recursos naturais.

6 - Resgatar o acervo cultural e tecnológico dos povos do cerrado,
bem como o cultivo de práticas populares que possam viabilizar
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estratégias de geração de renda, visando à melhoria da qualidade
de vida de sua população.

7 - Estabelecer uma política concreta de conhecimento, valorização
e apoio às instituições públicas e não-governamentais que atuam na
pesquisa e intervenção de problemáticas socioambientais envolvendo
os povos do cerrado;

8 - Criar uma rede de divulgação e socialização como capacidade de
disponibilizar as experiências, saberes e estratégias existentes ou em
implementação nos domínios dos cerrados de Minas Gerais.

9 - Criar uma rede de informações, de forma a divulgar, socializar e
disponibilizar as experiências, as tecnologias, os produtos e as
marcas produzidas, cujos processos desenvolvidos pelas
comunidades cerradeiras não agridem o ambiente em que são
desenvolvidas.

10 - Agilizar os processos de legalização das terras ocupadas por
agricultores sem-terras no Alto Médio São Francisco, com ação mais
efetiva do poder público para democratizar a posse da terra e as
condições sociais de produção:

11 - Definir e regulamentar os territórios das populações tradicionais
dos cerrados, como os indígenas e quilombolas.

12 - Aplicar e cumprir a lei do Ministério Público que exige a
preservação de 20% das propriedades particulares, bem como
garanti-ia em casos de venda ou partilha.

13 - Assegurar recursos públicos, por meio de criação de fundo
específico, para realização de encontros científicos, tecnológicos e
populares na região dos cerrados, de modo a propiciar trocas entre o
saber popular e o acadêmico.

14 - Incentivar a produção familiar por meio de tecnologias
alternativas e compromissadas com a sustentabil idade
socioeconômica e ambiental.

15 - Garantir aos espaços urbano e rural equipamentos sociais, de
acesso a serviços elementares como educação, saúde, segurança
pública, saneamento básico, energia elétrica, entre outros, e
assegurar que a gestão e a decisão sobre o uso dos recursos sejam
feitas pelas suas respectivas comunidades.

16 - Garantir a biodiversidade do bioma dos cerrados, promovendo
ações que implementem medidas tais como corredores ecológicos de
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proteção da fauna, da flora e das nascentes.

Assim, juntos, convidamos todas as entidades e pessoas com
propósitos que partilham dos mesmos princípios apontados nesta
carta a se juntarem a nós e a fortalecerem nossa luta".

(Carta aprovada no final do II Encontro Regional dos Povos do
Cerrado. Noite de Lua Cheia, Noite de Contadores de Histórias - Os
Miguilins, Noite de Esperança de Outro Mundo Possível através da
união e da perseverança de todas e todos nós: homens e mulheres do
Brasil.)

Palavras da Sra. Déia Fonseca
A Sra. Déia Fonseca - Represento o Secretário Bilac Pinto. Tive a

oportunidade de assistir ao final das discussões. A Secretaria de
Ciência e Tecnologia certamente desenvolverá importante trabalho,
orientada pelo documento extraído deste fórum. A Secretaria trabalha
com 12 programas especiais de indução de pesquisa científica e
tecnológica e com editais de pesquisa, que são publicados pela
FAPEMIG. A definição dos temas desses editais, que corresponde
anualmente a 50% do recurso de pesquisa da FAPEMIG - instituição
vinculada à Secretaria - é feita com a participação da sociedade, dos
pesquisadores, dos centros de pesquisa e demais centros envolvidos.
O documento será encaminhado ao Secretário e subsidiará quatro
programas de desenvolvimento de pesquisa que temos: recursos
hídricos, agronegócio, tecnologia dos minerais e energia. Pela
discussão e aprovação dos diversos itens pela plenária, já sei para
onde encaminhar cada um deles. Esse trabalho fará parte dos
documentos-base que orientarão a definição de temas pelos nossos
comitês. Muito obrigada.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Sr. Deputado Luiz Humberto Carneiro, que preside este

importante Fórum Técnico que a Assembléia realiza como grande
contribuição à formulação das políticas públicas de Minas; Deputado
Ricardo Duarte, autor do requerimento que permitiu a realização deste
evento no momento propício da discussão dos problemas ambientais
e do desenvolvimento sustentável; Deputado Wanderley Ávila,
barranqueiro do cerrado do Norte de Minas; demais autoridades da
Mesa, senhoras e senhores, recebo como contribuição extraordinária
o trabalho que me acaba de ser entregue, fruto do amplo debate das
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idéias surgidas ontem e hoje no âmbito deste Fórum, sobretudo
por ser o cerrado o bioma de maior extensão territorial de Minas
Gerais, o qual não mereceu, ao longo do tempo, o mesmo patamar de
preocupação de outros biomas brasileiros.

A própria Constituição de 1988, que elegeu a mata atlântica, a
floresta amazônica e outros biomas da zona costeira como patrimônio
nacional, acabou excluindo o cerrado e a caatinga, dois importantes
biomas brasileiros. Essa é a razão fundamental da preocupação que
trouxe cada um de vocês a este Fórum, convocados pela Assembléia
Legislativa. Essa omissão dos constituintes não é casuística, porque,
infelizmente, durante muitos anos - e essa realidade começa a mudar
agora -, o cerrado brasileiro foi visto como uma espécie de lixo da
vegetação brasileira. Tínhamos de proteger a mata atlântica e a
floresta amazônica. Criamos mecanismos de proteção dos nossos
diversos ecossistemas, mas não estendemos ao cerrado o mesmo
nível de preocupação.

De fato, diferentemente daquilo que podia parecer no passado,
sabemos - e tenho certeza de que os que representam o cerrado
mineiro sabem disso de maneira mais aguçada - que o cerrado é
bioma extremamente rico em biodiversidade, com flora e fauna
riquíssimas, além de ser o berço das águas e o cenário em que
Guimarães Rosa criou uma das mais importantes narrativas da língua
portuguesa. O compromisso que assumimos, tendo em vista o
documento elaborado neste Fórum, é importantíssimo, seja para
fortalecer iniciativas do Governo em curso, seja para reorientar ações
do Governo, seja para oferecer insumos e subsídios à formulação de
novas políticas públicas, quando essas medidas não puderem ser
imediatamente incorporadas à ação do Governo e, eventualmente,
dependerem de legislação específica, que - tenho certeza - será
acolhida no âmbito desta Casa.

Lendo rapidamente o documento, percebo que foi considerado pelos
participantes que temos, cada vez mais, de estabelecer uma visão
integrada do desenvolvimento sustentável e da gestão dos recursos
naturais. Provavelmente é esse o maior desafio da formulação das
políticas públicas de proteção de recursos naturais e desenvolvimento
sustentável nesta virada de século. Estamos progressivamente
afastando-nos, cada vez mais, de uma visão antiga e setorial da
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gestão do desenvolvimento sustentável e da proteção dos
recursos naturais, que sempre foi a lógica na formulação das políticas
públicas. A tradição da formulação de políticas públicas - e isso não
ocorre só no Brasil - sempre foi a de criar segmentos. Quando isso é
levado à institucionalização no âmbito do Estado, também este
organiza-se de forma departamentalizada, como se as questões
ocorressem na natureza absolutamente separadas. Todos nós,
habituados aos debates desse tema, os presentes e os Deputados
preocupados com a questão sabemos que há na natureza uma
relação de total interdependência entre os recursos. Esse é o desafio
na formulação das políticas públicas para o futuro. Não existe solo
sem floresta, não existem solo e floresta sem água, não existem esses
três importantes recursos naturais sem fauna, e é nesse contexto
integrado que temos de buscar a formulação das políticas públicas no
futuro. Isso significa dizer que precisamos captar na própria
arquitetura da natureza a maneira correta de fazer a engenharia
institucional necessária para implementar políticas integradas e
capazes de assegurar o desenvolvimento sustentável e a proteção
dos recursos naturais. Em uma visão integrada, no caso do cerrado,
temos de pesar simultaneamente as potencialidades de
desenvolvimento e a vulnerabilidade gerada pela ação antrópica
nesse bioma. A partir desse equilíbrio, construiremos políticas que
assegurem o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, protejam os
recursos naturais.

Transmitimos aos órgãos da Secretaria de Meio Ambiente essa
orientação, pedimos ao IEF que também trabalhe com ela e apoiamos
alternativas de uso sustentável do cerrado, em contraposição ao
modelo clássico do desmatamento, porque entendemos que devem
ser construídas. Acabamos de criar a reserva de desenvolvimento
sustentável das veredas do Acari, área de 60.000ha, onde
trabalharemos com as comunidades locais no uso sustentável dos
recursos do cerrado. Concluímos, com o apoio do SEBRAE, estudos
para criar uma floresta estadual de pequi, no Norte de Minas, para
trabalhar com a comunidade o aproveitamento sustentável de
riquezas fundamentais do cerrado, de tal maneira que seja possível -
esse é o desafio fundamental - criar modelo de desenvolvimento que
permita a geração de renda e emprego, com a conservação do
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cerrado, e não com sua destruição, como tem sido o modelo
clássico de expansão da fronteira agropecuária e de ocupação das
terras do Brasil.

No momento em que recebo este documento, aproveito para elogiar
a iniciativa desta Assembléia e dos Deputados. Vamos incorporar
esse documento às ações do Governo inerentes a ele e encaminhar
às outras instâncias, no plano estadual ou federal, do Governo, as
sugestões que dependam de medidas que vão além daquelas de
natureza administrativa, que serão adotadas na Secretaria do Meio
Ambiente e em seus órgãos. Agradeço a contribuição. A Assembléia
tem exercido papel fundamental no enriquecimento das políticas
públicas ligadas ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Sempre é bom repetir que o Poder Legislativo de Minas, no contexto
da Federação brasileira, foi o que mais soube utilizar o mecanismo
constitucional da legislação concorrente para criar legislação
específica sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Isso
faz com que detenha arsenal de normas e leis que lhe facultam
exercer ação de vanguarda em relação aos outros Estados.

Como tudo o que se faz neste Governo por orientação do
Governador Aécio Neves, o documento será distribuído às demais
secretarias, para que possamos trabalhar integrados com as
Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de
Ciência e Tecnologia, de Agricultura e de Desenvolvimento
Econômico. Como falamos de visão integrada na formulação das
políticas, seria contra-senso não adotar gestão integrada dos órgãos,
para responder com o máximo de eficiência e eficácia às demandas
apresentadas e transformadas neste documento. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Ricardo Duarte
Sinto-me recompensado com a presença de tantas pessoas que têm

interesse pelo cerrado neste fórum. Fiquei impressionado com as
propostas que chegaram, partindo de quem realmente não só tem
interesse pelo cerrado, mas também conhecimentos práticos e
científicos sobre esse bioma. Ao pensar na formulação dessa
solicitação à Assembléia, eu, que nasci no cerrado e vivi a destruição
evidente e inegável desse bioma, preocupei-me especialmente com a
questão científica da área em que vivo. O desaparecimento do
cerrado tem várias conseqüências graves, mas pensei principalmente
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no conhecimento científico sobre esse bioma, que ainda é muito
precário. Pensei que era necessário aprofundarmos e concentrarmos
os estudos já existentes, para que, no futuro, possam existir
informações adequadas sobre o cerrado, antes que ele desapareça
completamente. Agradeço muito a todas as entidades que nos deram
apoio para que este fórum chegasse a esse ponto.

Assumimos o compromisso de não esquecer as conclusões aqui
tiradas. Durante o período em que estivermos nesta Casa,
cobraremos insistentemente políticas públicas para a implementação
do que foi decidido neste fórum. Aproveito a presença do Secretário
para cumprimentá-lo pelo trabalho, lembrando, porém, que o Triângulo
Mineiro, especialmente o Pontal, precisa de atenção especial da
Secretaria, já que ali não existe unidade de conservação. Acho muito
importante que a Secretaria esteja atenta a isso. Com a expansão da
fronteira agrícola, especialmente da cana e da soja, o
desaparecimento do cerrado hídrico é muito rápido. Luiz Humberto,
Wanderley Ávila e eu, que nascemos no cerrado, assumimos o
compromisso de não permitir que sejam esquecidas as conclusões
deste fórum.

A ata deste fórum, contendo a transcrição completa das exposições
e debates, será publicada no jornal "Minas Gerais", "Diário do
Legislativo", na edição do dia 30/6/2004. Aos interessados em gravar
em vídeo as reuniões do seminário, esclarecemos que não será
possível fornecer cópias das gravações, pois haverá reprise do evento
pela TV Assembléia. Da reunião de ontem, dia 14, será no dia 18 de
junho, às 8h30min; da reunião de hoje, dia 15, no dia 21 de junho, às
14 horas. Os certificados serão entregues na saída do Plenário.
Pedimos às entidades que compõem a comissão de representação
que enviem nomes e telefones de contato de seus representantes
para o "e-mail" "gpi@almg.gov.br".

O Sr. Presidente - Ficou marcada reunião da comissão para o dia
24/6, às 15 horas, na GPI, no Edifício Tiradentes, Rua Rodrigues
Caldas, 79, 180 andar. Esta comissão é composta por 18 entidades:
AMDA; Central de Movimentos Populares; EMATER; Embrapa Gado
de Leite; Embrapa Milho e Sorgo; EPAMIG; FAPEMIG; Grupo de
Estudos e Pesquisas em Direito Educacional; JEF; IGAM; Raça
Direitos Humanos e Ambientais em Revista; SEAPA; SES; UEMG;
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UFMG; Unimontes e Universidade Federal de Uberlândia. Pelo
art. 15, compete à comissão de representação eleita na plenária final
acompanhar e avaliar, junto à Assembléia Legislativa e a outros
órgãos do Estado, a implementação institucional das propostas
contidas no documento final.

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

participantes os agradecimentos pela honrosa presença e encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada,
e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 16/6/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Fábio Avelar e a Deputada Já Moraes,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
deputada Marília Campos. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Já 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
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, Presidente da FHEMIG,
Desembargador Márcio Antônio Abreu de Marins, Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de Oswaldo Borges da Costa
Filho, Diretor-Presidente da CODEMIG, publicados no Diário do
Legislativo em 10/06/2004. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela aprovação, no l o turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 38/2003, (relator: Deputado Domingos Sávio) e do
Projeto de Lei n° 1.538/2004 (relator: Deputado Fábio Avelar). 0
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parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n° 144/2003 deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
respectivo relator, Deputado Domingos Sávio. O Projeto de Lei
Complementar n° 47/2003 no P turno é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento da Deputada Jâ Moraes, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 2.981 e 3.000/2004. Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir a consolidação da legislação tributária
estadual e as conseqüências, para a cadeia produtiva, dos conflitos
gerados pelas inúmeras disposições legais vigentes. 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, 29 de junho de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jô Moraes - Fábio Avelar - José

Henrique.	 -
ATA DA 12 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 22/6/2004

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
2.972, 2.977, 2.990 e 2.99412004. Passa-se à 3 Fase da Ordem do
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Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Alberto
Bejani, Rogério Correia e Sargento Rodrigues, em que requerem seja
realizada reunião desta Comissão na cidade de Unaí com a finalidade
de averiguar o desenrolar das investigações sobre o assassinato dos
funcionários do Ministério do trabalho, com os convidados que
menciona; Alberto Bejani, Rogério Correia e Sargento Rodrigues, em
que requerem seja encaminhado ofício ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal solicitando-lhe a preservação das prerrogativas
investigatórias do Ministério Público; Sargento Rodrigues, em que
solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as
questões de segurança pública relacionadas às categorias dos
rodoviários e dos taxistas, com os convidados que menciona;
Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião para
apurar, em audiência pública, denúncias de tráfico de influência e de
exploração ilegal de garimpo no Município de Itabira e região, com os
convidados que menciona. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre irregularidades
em aplicação de multas por radares eletrônicos. Registra-se a
presença do Sr. João Vicente Grissi, da Sra. Maria de Fátima Moreira
Sapore e do Sr. José Maria Simões, os quais são convidados a tomar
assento no Plenarinho. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Alberto Bejani, responsável pelo convite às pessoas citadas
anteriormente, para suas considerações. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas denúncias, 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, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.

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

21412003
Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Comissão de Participação Popular recebeu, por meio do Deputado
André Quintão, proposta de ação legislativa formulada pela
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Pompéia, em Belo
Horizonte, em que é solicitada a realização de uma audiência pública,
com a participação da comunidade, de representantes dos Governos
Estadual e Municipal e de entidades como o SESI, o SESC, o SENAC,
a FIEMG, a ACMINAS e a CDL, a fim de ser discutida a destinação do
terreno e dos galpões da extinta Casa do Rádio.

Nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno, compete-nos
analisar a matéria e sobre ela emitir parecer.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em exame solicita a realização de

uma audiência pública, com a participação dos órgãos e das
entidades que cita, com o objetivo de definir a destinação de terreno e
galpões, localizados na Avenida dos Andradas, pertencentes,
segundo informa o subscritor dessa proposta, à extinta Casa do
Rádio.

O pleito da referida Associação é que seja instalada nesse imóvel
uma escola profissionalizante para beneficiar a comunidade local,
principalmente crianças e adolescentes em situação de exclusão
social, bem como a Unidade de Atendimento a Pequenas Urgências,
da FHEMIG, localizada no Bairro Esplanada, em Belo Horizonte.

Observa-se, de plano, que a proposta atende aos pressupostos
exigidos pelo Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

A instauração do processo, nos termos do art. 289 da norma
regimental, deve efetivar-se por meio de entidade associativa, valendo
lembrar que a autora é uma sociedade civil instituída sob o nome de
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Pompéia - AMAP -, o
que pode ser verificado pelas disposições constantes do seu estatuto
social.

Quando de sua tramitação, a proposta foi baixada em diligência, a
requerimento do relator da matéria, ao juízo onde se processa a
falência da Casa do Rádio e também à Secretaria de Planejamento e
Gestão - SEPLAG.

Pela leitura dos documentos colacionados ao processo, constata-se
que o imóvel objeto da proposta foi adquirido pelo Estado por meio de
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carta de adjudicação, em ação de execução fiscal movida pela
Fazenda Pública contra a falida Casa do Rádio.

Chamam a atenção os dados constantes do ofício oriundo da
SEPLAG, que demonstram estarem os atuais ocupantes do imóvel
sofrendo ação de despejo, para que o Estado efetivamente assuma a
posse do aludido bem.

Pode-se concluir que, em breve, o Governo terá o imóvel livre e
desembaraçado, podendo dar a ele a destinação que melhor lhe
convier.

Observa-se, pois, que é plenamente factível a pretensão da entidade
autora de que se realize audiência pública desta Comissão, com a
presença de representante do Estado, do Município de Belo Horizonte
e das demais entidades já mencionadas, com o objetivo de discutir a
possível instalação, nas dependências do referido imóvel, de uma
unidade de formação profissional que atenda aos interesses dessa
comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°214/2003.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO

LEGISLATIVA N° 221/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP -, em seu

nome e em nome do Movimento Nacional pelos Direitos ao Transporte
Público de Qualidade Para Todos - MDT -, bem como do Fórum
Mineiro de Gerenciadores de Transporte e Trânsito, no uso da
prerrogativa estabelecida no art. 289 do Regimento Interno,
encaminhou a esta Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 221/2004,
solicitando a realização de uma audiência pública juntamente com a
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para
discutir as questões que afetam a gestão pública dos transportes e do
trânsito em nosso Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/4/2004, a proposta foi
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encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A rede rodoviária do Estado é a mais extensa do País, equivalendo

a cerca de 16% do total nacional. Minas Gerais é o Estado do País
com a maior rede de rodovias federais, à qual se acrescentam a
extensa rede estadual e as inumeráveis estradas municipais.

O péssimo estado das rodovias combina com as dificuldades de
caixa do setor público, historicamente o grande investidor do setor. A
partir de 1988, completou-se o esgotamento do modelo de
financiamento setorial até então vigente, devido à proibição
constitucional de vinculação de recursos tributários, exceto para a
educação. Sem garantia de fontes de financiamento, o setor de
transportes entrou em profunda crise, tanto no que se refere aos
aspectos de financiamento da expansão e manutenção, quanto aos
aspectos administrativos e institucionais.

Para se ter uma idéia da importância do setor de transportes na
economia brasileira, eie responde por 4,4% do PIB, resultando num
valor adicionado de R$42.000.000.000,00 e gerando 1.200.000 de
empregos diretos.

Há de se considerar que, sem transporte, produtos essenciais não
chegariam às mãos de seus consumidores, indústrias não
produziriam, não haveria comércio externo. Qualquer nação fica
literalmente paralisada sem um efetivo sistema rodovia-transporte. No
caso de um país de dimensões continentais como o Brasil, esse risco
se toma mais crítico.

O setor de transporte também se caracteriza pelas suas amplas
externalidades. Mais do que um simples setor, é um serviço
horizontalizado que viabiliza os demais setores, afetando diretamente
a segurança, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do
País.

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de
Transportes em 2003, os dados são alarmantes. Do total de rodovias
pesquisadas, 58,5% encontram-se com pavimento em estado
deficiente, ruim ou péssimo (27.885 Km); 77,6% não estão sinalizados
de forma adequada (36.9771Km); e há grandes extensões com placas
encobertas pelo mato (13.500 km).
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Trechos com afundamentos, buracos ou ondulações acumulam

8.077 km, o que equivale a uma viagem de ida e volta de Porto Alegre
(RS) a Natal (RN).

Existem longas extensões sem acostamento (34%) e, em 44,5% da
extensão avaliada (22.000 Km), não havia sinalização de velocidade
máxima permitida.

Por conseqüência, o Brasil figura como um dos recordistas mundiais
de acidentes de trânsito. No País, esse é o segundo maior problema
de saúde pública, só perdendo para a desnutrição. Os prejuízos
sociais e materiais somam a incrível cifra de U$4.000.000.000,00. A
cada 22 minutos morre uma pessoa em acidente de trânsito, a cada 7
minutos acontece um atropelamento, a cada 57 segundos acontece
um acidente de trânsito.

A esse triste quadro soma-se a falta de uma política eficiente para o
setor de transporte público. O crescimento urbano acelerado e
desestruturado, o planejamento ineficiente, a má gestão dos sistemas
de transportes de passageiros, a prioridade em investimentos para
automóveis levaram a deseconomias, queda da qualidade de vida e
degradação ambiental, que exigem imperiosa ação por parte dos
administradores públicos.

Diante de tão grave situação, foi criada a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - instituída pela Lei n°
10.336, de dezembro de 2001, com a principal finalidade de
investimento na infra-estrutura de transporte. Começou a ser cobrada
em janeiro de 2002, tendo sido arrecadados R$14.800.000.000,00
nesse ano e em 2003, com previsão de R$8.300.000.000,00 para
2004.

Entendemos que a situação é gravíssima e necessita de medidas
urgentes. Esta Comissão de Participação Popular não pode se calar
diante de tais fatos. E necessário envolver nessa discussão, também,
a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, sempre
atuante nesses casos, bem como os órgãos governamentais e os
segmentos organizados da sociedade civil ligados à questão.

Entretanto, boa parte das questões levantadas pela autora da
proposição foram tratadas recentemente na Comissão de Transporte,
em audiências públicas. Após contato com a entidade autora da
proposta, este relator verificou que a entidade tem grande interesse
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em que haja um debate sobre transporte coletivo urbano. Apenas
o transporte coletivo intermunicipal é de competência do Estado e é
feito com as mesmas características do transporte coletivo municipal
nas regiões metropolitanas ou em municípios onde haja conurbação.
Este relator entendeu ser mais adequado a realização de uma
audiência publica para debater sobre o transporte coletivo
intermunicipal em regiões metropolitanas ou em municípios que

• tenham áreas conurbadas com outros municípios. Para tal, a fim de
aprimorar a solicitação, observando a competência do Estado no que
se refere a matéria, visando a um debate mais amplo e profícuo,
apresentamos na parte conclusiva deste parecer requerimento
encaminhado à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n°221/2004, na forma do seguinte requerimento.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Gilberto

Abramo.
Requerimento

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
O Deputado que este subscreve, na condição de relator da Proposta

de Ação Legislativa n° 221/2004, da Associação Nacional dos
Transportes Públicos - ANTP -, em seu nome e em nome do
Movimento Nacional pelos Direitos ao Transporte Público de
Qualidade para Todos - MDT -, bem como do Fórum Mineiro de
Gerenciadores de Transporte e Trânsito, requer a V. Exa. a realização
de uma audiência pública, desta Comissão em conjunto com a
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Púbicas, para discutir
as questões que afetam a gestão pública do transporte intermunicipal
de passageiros em regiões metropolitanas e em municípios que
tenham áreas conurbadas com outros municípios, em nosso Estado,
tratando do sistema viário, do sistema tarifário e da satisfação do
usuário, nas seguintes modalidades de transporte: ônibus
convencional, complementar ou suplementar, alternativo (vans), metrô
e outros.

A fim de incrementar o debate, deverão ser convidados o Diretor-



1881
Geral do DER-MG, a Presidente da Associação Mineira de
Municípios - AMM -, o Presidente da Assembléia Metropolitana da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, o Presidente da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - GRAMBEL -, o Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais - SINDPAS - e
o Presidente da Associação Nacional dos Transportes Públicos -
ANTP.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Gilberto

Abramo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

225/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
De autoria da Associação Comunitária de Chonin de Cima, a

Proposta de Ação Legislativa n° 225/2004 tem por objetivo seja
editada uma lei autorizando o Departamento de Estrada de Rodagem
de Minas Gerais - DER/MG - a assumir o controle e a manutenção da
estrada que menciona.

Publicada em 15/5/2004 no "Diário do Legislativo", foi a proposta
distribuída à Comissão de Participação Popular para ser apreciada,
nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária Chonin de Cima pretende que seja

editada lei autorizando o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga a cidade de São José da Safira à BR-
451, a qual perfaz um total de 13. km de extensão. Segundo a
justificação que acompanha a proposta de ação legislativa em exame,
tal medida viria a possibilitar que o referido trecho rodoviário fosse
incluído no Programa de Acesso aos Municípios Mineiros - Pró-
Acesso, o que facilitaria a obtenção de vários benefícios a serem
proporcionados com recursos do Estado, como, por exemplo, o
asfaltamento da via.

Embora não se desconheça o lamentável estado das rodovias do
interior do Estado e embora se reconheça que os municípios sofrem
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enormes prejuízos econômicos em virtude do isolamento
provocado pela falta de trafegabilidade das vias que lhes dão acesso,
a pretensão de se editar lei autorizativa que vise a "estadualizar"
trecho rodoviário municipal é inviável juridicamente, pois fundamenta-
se em pressupostos equivocados, conforme passaremos a explicar.

O DER é uma autarquia estadual que tem, entre as suas atribuições,
justamente as de prestar serviços nas rodovias do Estado e colaborar
com os municípios na manutenção de suas rodovias. A Lei n° 11.403,
de 1994, que organiza o DER, estatui, em seu art. 3°,lll,Vlll e X, o
seguinte:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER:

III - executar, direta ou indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;"

Vê-se, dessas disposições, que a citada autarquia já possui
competência legal para prestar todo tipo de serviço visando a
recuperar e a manter a malha rodoviária que perpassa o âmbito do
Estado, sejam as rodovias estaduais, sejam as rodovias de outros
entes federados, estando essa última hipótese condicionada à
celebração de convênio, contrato, ajuste ou acordo entre os
partícipes. A razão disso é que uma autarquia estadual nãõ poderia
atuar em via pertencente a outro ente federado sem a anuência deste,
apoiando-se unicamente na torça impositiva de uma lei estadual, o
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que caracterizaria uma intervenção indevida em patrimônio alheio,
ainda que a medida trouxesse benefícios a esse patrimônio. Ora,
como não se trata de desapropriação, que é procedimento
administrativo pelo qual se impõe ao proprietário a perda de um bem
em troca de justa indenização, a edição de uma lei estadual
autorizando o Estado a retirar do município uma parcela do seu
domínio agrediria a autonomia político-administrativa desse ente
federado, violando, desse modo, o princípio do pacto federativo,
consagrado na Constituição Federal. A assunção, pelo DER, do
controle e da manutenção da rodovia municipal em questão não
depende de lei, mas, tão-somente, da celebração de um convênio
entre as partes interessadas. E importante salientar, por outro lado,
que a celebração desse tipo de ajuste independe de autorização
legislativa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que
julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5, o qual
condicionava a celebração de convênios à autorização legislativa.

Vê-se, do exposto, que a pretensão da Associação Comunitária de
Chonin de Cima esbarra em óbices jurídicos que impossibilitam esta
Comissão de Participação Popular de atendê-la na forma que nos foi
proposta. Caso fosse apresentado, o projeto de lei pretendido estaria
eivado de vício de inconstitucionalidade, segundo o entendimento da
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que examinou vários
projetos de lei de iniciativa parlamentar semelhantes à proposta em
exame, entre os quais citamos os Projetos de Leis n os 563 e
86312003, os quais receberam pareceres pela antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade em virtude dos mesmos
argumentos acima expendidos.

Outrossim, a via jurídica adequada neste caso não é a apresentação
de um projeto de lei, mas a solicitação de providência junto a órgão da
administração pública, o que faremos, nesta oportunidade, por meio
de requerimento, o qual será apreciado conclusivamente por uma das
comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103,111, "a", do
Regimento Interno,.

Conclusão
Em face do exposto, acatamos a Proposta de Ação Legislativa n°

225/2004 na forma do requerimento anexo a este parecer.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo.
REQUERIMENTO N°

Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
O Deputado que este subscreve, na qualidade de relator da

Proposta de Ação Legislativa n° 225, atendendo pedido da
Associação Comunitária de Chonin de Cima, requer à V.Ef., nos
termos regimentais, seja enviado ofício ao Governador do Estado,
solicitando que o DER-MO assuma o controle e a manutenção da
estrada que liga a cidade de São José da Safira à BR-451, a qual
perfaz um total de 13 km de extensão.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

226/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
De autoria da Associação Comunitária de Chonin de Cima, a

Proposta de Ação Legislativa n° 226/2004 tem por objetivo seja
editada uma lei autorizando o Departamento de Estrada de Rodagem
de Minas Gerais - DER/MG - a assumir o controle e a manutenção da
estrada que menciona.

Publicada em 15/5/2004 no "Diário do Legislativo", foi a proposta
distribuída à Comissão de Participação Popular para ser apreciada,
nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Chonin de Cima pretende que seja

editada lei autorizando o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MO - a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Distrito de São Sebastião do Bugre,
no município de Coroaci, à BR 451, a qual perfaz um total de 8 km de
extensão. Essa proposta assemelha-se a outra apresentada pela
mesma associação, a qual recebeu o n° 225, só se diferenciando em
relação à rodovia que se pretende estadualizar. Ambas visam a
possibilitar que determinado trecho rodoviário seja incluído no
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Programa de Acesso aos Municípios Mineiros - Pró-Acesso -, o
que facilitaria a obtenção de vários benefícios a serem proporcionados
com recursos do Estado, como, por exemplo, o asfaltamento dessas
vias. Devido à estreita semelhança entre as duas propostas,
aproveitamos os argumentos utilizados para a Proposta de Ação
Legislativa n° 225, os quais trazemos à colação.

Embora não se desconheça o lamentável estado das rodovias do
interior do Estado e embora se reconheça que os municípios sofrem
enormes prejuízos econômicos em virtude do isolamento provocado
pela falta de trafegabilidade das vias que lhes dão acesso, a
pretensão de se editar lei autorizativa que vise a "estadualizar" trecho
rodoviário municipal é inviável juridicamente, pois fundamenta-se em
pressupostos equivocados, conforme passaremos a explicar.

O DER é uma autarquia estadual que tem, entre as suas atribuições,
justamente as de prestar serviços nas rodovias do Estado e colaborar
com os municípios na manutenção de suas rodovias. A Lei n° 11.403,
de 1994, que organiza o DER, estatui, em seu art. 3°,lll,Vlll e X, o
seguinte:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER:

III - executar, direta ou indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Vê-se, dessas disposições, que a citada autarquia já possui
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competência legal para prestar todo tipo de serviço visando a
recuperar e a manter a malha rodoviária que perpassa o âmbito do
Estado, sejam as rodovias estaduais, sejam as rodovias de outros
entes federados, estando essa última hipótese condicionada à
celebração de convênio, contrato, ajuste ou acordo entre os
partícipes. A razão disso é que uma autarquia estadual não poderia
atuar em via pertencente a outro ente federado sem a anuência deste,
apoiando-se unicamente na força impositiva de uma lei estadual, o
que caracterizaria uma intervenção indevida em patrimônio alheio,
ainda que a medida trouxesse benefícios a esse patrimônio. Ora,
como não se trata de desapropriação, que é procedimento
administrativo pelo qual se impõe ao proprietário a perda de um bem
em troca de justa indenização, a edição de uma lei estadual
autorizando o Estado a retirar do município uma parcela do seu
domínio agrediria a autonomia político-administrativa desse ente
federado, violando, desse modo, o princípio do pacto federativo,
consagrado na Constituição Federal. A assunção, pelo DER, do
controle e da manutenção da rodovia municipal em questão não
depende de lei, mas, tão-somente da celebração de um convênio
entre as partes interessadas. E importante salientar, por outro lado,
que a celebração desse tipo de ajuste independe de autorização
legislativa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que
julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5, o qual
condicionava a celebração de convênios à autorização legislativa.

Vê-se, do exposto, que a pretensão da Associação Comunitária de
Chonin de Cima esbarra em óbices jurídicos que impossibilitam esta
Comissão de Participação Popular de atendê-la na forma que nos foi
proposta. Caso fosse apresentado, o projeto de lei pretendido estaria
eivado de vício de inconstitucional idade, segundo o entendimento da
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que examinou vários
projetos de lei de iniciativa parlamentar semelhantes à proposta em
exame, entre os quais citamos os Projetos de Leis n

o
s 563 e

86312003, os quais receberam pareceres pela antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade em virtude dos mesmos
argumentos acima expendidos.

Outrossim, a via jurídica adequada neste caso não é a apresentação
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de um projeto de lei, mas a solicitação de providência junto a
órgão da administração pública, o que faremos, nesta oportunidade,
por meio de requerimento, o qual será apreciado conclusivamente por
uma das comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103,
III, "a", do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, acatamos a Proposta de Ação Legislativa n°

22612004 na forma do requerimento anexo a este parecer.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo.
REQUERIMENTO N°

Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
O Deputado que este subscreve, na qualidade de relator da

Proposta de Ação Legislativa n° 266, atendendo a pedido da
Associação Comunitária de Choniri de Cima, requer a V.Ex°., nos
termos regimentais, seja enviado oficio ao Governador do Estado,
solicitando que o DER-MG assuma o controle e a manutenção da
estrada que liga o Distrito de São Sebastião do Bugre, no Município
de Coroaci, à BR 451, a qual perfaz um total de 8 km de extensão.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.586/2004

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n°
1.58612004 visa declarar de utilidade pública o Centro de Ecologia
Integral, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Centro, fundado em abril de 2001, tem por objetivo

primordial desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de
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vida dos moradores da Capital mineira.

Para a consecução de suas finalidades, formula, executa e apóia
projetos de ecologia pessoal, objetivando o bem-estar, a saúde física,
emocional e espiritual do ser humano; de ecologia social, objetivando
a maior integração da sociedade, o exercício da cidadania e dos
direitos humanos; de ecologia ambiental, objetivando o melhor
convívio do ser humano com a natureza, a preservação e defesa do
meio ambiente.

Além do mais, poderá realizar pesquisas, seminários, congressos e
debates sobre ecologia.

Pela importância que representa o seu trabalho, justo se faz o título
de utilidade pública que se pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.586/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.704/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 1.704/2004
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche Berseba,
com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/6/2004, 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. 1 0 da Lei n° 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na citada 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
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idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Ressalte-se, ainda, que o § 2 0 do art. 70 do seu estatuto prevê que
as atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas, e o parágrafo
único do art. 23 determina que, no caso de dissolução da entidade,
seu patrimônio será destinado a instituição evangélica congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.704/2004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.711/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto no art. 153, inciso III, da Constituição

do Estado, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por
meio da Mensagem n°239/2004,0 Projeto de Lei n° 1.711/2004, que
autoriza a abertura de crédito especial para atender a despesas
relativas ao Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
FUNPEMG.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 5/6/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

Em conformidade com o disposto no § 2 0 do art. 204, foi concedido
prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso do
prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito especial, no valor de R$31.000.000,00, para
atender a despesas com inversão financeira do Fundo de Previdência
do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG. Em atendimento ao disposto
no art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro, os recursos existentes e disponíveis para a
abertura do crédito requerido serão provenientes das contribuições
patronal e dos servidores, bem como da compensação financeira
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entre os regimes de previdência de que trata o § 9° do art. 201 da
Constituição da República.

O FUNPEMG é um fundo de previdência criado pela Lei
Complementar n° 64, de 25/3/2002, que instituiu o Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais. O Fundo tem como finalidade prover os recursos
necessários para o pagamento dos benefícios concedidos, a partir de
31/12/2009, aos segurados cujo provimento tenha ocorrido após
31/12/2001. Cumpre salientar que, nos termos do art. 55, § 10, da Lei
Complementar n° 64, de 2002, as contas bancárias do FUNPEMG não
integram o Sistema de Unidade de Tesouraria, ou seja, o caixa único
do Tesouro, dada a obrigatoriedade legal de os recursos dos fundos
terem destinação especifica para o pagamento de benefícios de
natureza previdenciária. Depreende-se, pois, que, durante o período
de capitalização do Fundo, compete unicamente ao gestor otimizar o
retomo dos investimentos dos recursos nas diversas modalidades
disponíveis no mercado financeiro, de modo a assegurar a
sustentabilidade do plano atuarial, respeitadas as diretrizes definidas
pelo Conselho Monetário Nacional e pela Resolução n° 2.652199, do
Banco Central do Brasil.

Observa-se que não foram previstas dotações orçamentárias para o
Fundo na Lei n°15.031, de 20/1/2004, que estima as receitas e fixa as
despesas do orçamento fiscal e de investimento das empresas
controladas pelo Estado para o exercício corrente, uma vez que as
áreas técnicas envolvidas definiram que a aquisição de ativos pelo
FUNPEMG para a constituição de reservas destinadas ao pagamento
de benefícios futuros dos segurados não se enquadrava como uma
despesa de natureza orçamentária, dispensando, como conseqüência,
a realização de empenho para as operações de aplicações
financeiras. Posteriormente, ficou também caracterizada a
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei Federal n°
8.666, de 1993, para a aquisição dos títulos em mercado por
intermédio de instituição financeira credenciada para operações com o
Estado de Minas Gerais, com amparo em parecer da Procuradoria do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - e em consulta ao Tribunal de Contas do Estado.

Entretanto, a Portaria n° 916, de 2003, do Ministério da Previdência
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Social, que estabelece normas de procedimento contábeis para os
regimes próprios de previdência social - RPPS -, dispõe que, após a
sua institucionalização, o RPPS será considerado uma entidade
contábil, devendo a sua escrituração ser feita de forma destacada do
ente que a instituiu. Determina também que todas as operações das
quais resultem débitos e créditos de natureza financeira, não
compreendidas na execução orçamentária, serão objeto de registro,
individualização e controle contábil. Assim, considerando aspectos de
caráter técnico-operacional, a adequação do plano de contas do
FUNPEMG às normas da Portaria n° 916, de 2003, implica a criação
de uma nova unidade orçamentária, com suas respectivas receitas e
despesas.

Em conclusão, o FUNPEMG apresentou um saldo de aplicações da
ordem de R$38.200.000,00 em março de 2004, sendo
aproximadamente 24% dos recursos investidos em títulos públicos e
76%, investidos em fundos de investimento. Considerando uma taxa
de juros nominal de 13,5% ao ano e uma variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA - acumulada de 6,0% para o final de
2004 e tendo em vista a progressividade das alíquotas de
contribuição, estima-se que o patrimônio do FUNPEMG alcance o
valor aproximado de R$65.000.000,00 no final do exercício em curso.
Dessa forma, dada a baixa rotatividade da carteira, entendemos que o
valor do crédito especial pretendido é compatível com o crescimento
esperado do patrimônio do Fundo.

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

1.711/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 49/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 4912003 institui e estrutura a carreira da Advocacia
Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico e
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Fundacional.

Publicada, a proposição foi encaminhada 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 o projeto a esta Comissão para receber parecer de
mérito, nos termos do art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Advocacia-Geral do Estado é órgão da administração direta do

Executivo, subordinada ao Governador do Estado, e tem a atribuição
constitucional de exercer as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos do Poder Executivo, nos termos do "caput"
do art. 128 da Cada mineira, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 56, de 2003. O § 2° do citado preceito constitucional
determina a subordinação técnica e jurídica das consultorias,
assessorias e procuradorias das autarquias e das fundações públicas
ao Advogado-Geral do Estado, chefe da instituição. Com  base nessa
diretriz constitucional, foi promulgada a Lei Delegada n° 103, de 2003,
que estabelece normas relativas ao exercício, pela citada autoridade
administrativa, de orientação normativa e supervisão técnica sobre
órgãos, assessorias e unidades jurídicas das entidades autárquicas e
fundacionais.

Com fundamento nessa diretriz constitucional, a proposição em
referência trata da carreira da Advocacia Pública, que compreende os
cargos de Procurador do Estado e Advogado Autárquicos, ambos
lotados na Advocacia-Geral, embora possam exercer suas atribuições
nas procuradorias das entidades supramencionadas, em
conformidade com o Substitutivo n° 1, que corrigiu os vícios originais
da proposição e do qual apontaremos as linhas básicas.

A estrutura proposta para a carreira da Advocacia Pública abrange
465 cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado,
distribuídos em quatro níveis e quatro graus, ao passo que a estrutura
prevista para a carreira de Advogado Autárquico compreende 41
cargos de provimento efetivo, distribuídos em cinco níveis e dez
graus. O projeto veda novos ingressos na carreira de Advogado
Autárquico, cujos cargos serão extintos com a vacância. Ademais, o
projeto estabelece as atribuições específicas dos membros da
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Advocacia Pública, define Grupo de Atividades, Quadro de
Pessoal, Plano de Carreira, Carreira, Nível, Grau e Cargo Público de
Carreira. Define também os institutos da progressão e promoção,
sendo que esta poderá ocorrer por antigüidade ou merecimento, os
quais são instrumentos que propiciam o desenvolvimento do servidor
na carreira, desde que atendidos os requisitos previstos no projeto. A
progressão é a passagem do servidor para o grau imediatamente
superior no nível a que pertencer, respeitado o interstício mínimo de
dois anos. A promoção, por sua vez, é a passagem do servidor para
nível imediatamente superior na carreira a que pertencer. Esta implica
mudança de nível, ao passo que a progressão acarreta mudança de
grau. O projeto prevê, ainda, a progressão e a promoção por
escolaridade adicional, a ser disciplinada em resolução do Advogado-
Geral do Estado. Essa é uma das grandes inovações dos projetos de
carreira do Executivo que tramitam nesta Casa e está fundada na
escolaridade superveniente do servidor.

Tanto a progressão quanto a promoção por escolaridade adicional
constituem mecanismos de evolução na carreira vinculados à
realização de programa ou curso de pós-graduação "stricto sensu",
que corresponda a escolaridade diversa ou superior àquela exigida
para o nível em que o servidor estiver posicionado na carreira. Nesse
caso, poderá ocorrer a redução ou a supressão do interstício
necessário e , do quantitativo de avaliações de desempenho
satisfatórias. E uma forma de incentivar a qualificação técnica dos
servidores públicos.

Atualmente, a carreira de Procurador do Estado abarca três classes:
Procurador de V Classe, Procurador de 2a Classe e Procurador de
Classe Especial, que estão sendo transformadas em cargos de
provimento efetivo de Procurador do Estado Nível 1, Procurador do
Estado Nível II e Procurador do Estado Nível III, propondo-se, ainda, a
criação do Nível IV, nos termos da correlação estabelecida no Anexo

O projeto enumera as atribuições específicas do Procurador do
Estado e do Advogado Autárquico. A jornada de trabalho semanal do
primeiro é de 40 horas, e a do segundo é de 30 horas.
Excepcionalmente, os ocupantes de cargos da carreira da Advocacia
Pública do Estado, nomeados até a data de 30/12/2003, poderão
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exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais. Na
proposição original, essa prerrogativa estava restrita ao Procurador do
Estado, a nosso ver de forma equivocada, pois a natureza das
atribuições exercidas por esse profissional do direito é análoga à das
exercidas pelo Advogado Autárquico, não sendo razoável estabelecer
tratamento diferenciado entre ambos. Saliente-se que o Advogado
Autárquico poderá ser designado pelo Advogado-Geral do Estado
para exercer suas atividades em qualquer entidade autárquica ou
fundacional e que, além das atribuições constantes na lei, os
integrantes da carreira da Advocacia Pública poderão exercer outras
atribuições cometidas ao Advogado-Geral do Estado ou pelo Chefe do
Poder Executivo.

Verifica-se, portanto, que o novo disciplinamento proposto para a
Advocacia Pública tem o escopo de dotar a Advocacia-Geral do
Estado de estrutura técnica mais adequada ao exercício da advocacia
institucional. Os novos institutos que se pretende criar por meio da
proposição, tais como a progressão e a promoção por escolaridade
adicional, que dá ênfase à qualificação do servidor, têm o escopo de
valorizar o quadro de pessoal do Estado e estimular a realização de
cursos e programas culturais pelo servidor, o que pode contribuir
consideravelmente para a qualidade do serviço prestado.

No que tange especialmente à subordinação jurídica das
consultorias e procuradorias das autarquias e fundações públicas ao
Advogado-Geral do Estado, cumpre ressaltar que o projeto segue as
linhas básicas adotadas pelo legislador federal, relativamente às
relações entre tais entidades e a Advocacia-Geral da União. Nessa
linha de raciocínio, a orientação jurídica, a cargo do chefe da
instituição, vincula os demais órgãos da administração direta e as
unidades jurídicas das autarquias e fundações públicas. A grande
vantagem dessa supervisão e orientação técnico-jurídica consiste na
uniformidade de atos e procedimentos a serem adotados por tais
servidores no exercício de suas atribuições, os quais deverão estar
em sintonia com as diretrizes estabelecidas pelo Advogado-Geral do
Estado. Isso evita interpretações diferentes sobre a mesma matéria, o
que é altamente conveniente aos interesses da administração pública,
que abrange um conjunto de órgãos e entidades administrativas.

Assinale-se que o Substitutivo n° 1, que incorporou as emendas
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apresentadas pelo autor do projeto, corrigiu os vícios e defeitos
que o manchavam, sobretudo de técnica legislativa, o que resultou em
um texto mais claro e objetivo e mais bem sistematizado.

Ainda como forma de aprimorar o texto da proposição, julgamos
oportuna a apresentação das Emendas n os 1 e 2. A primeira introduz
parágrafo único no art. 3° do Substitutivo n° 1 e tem o objetivo de
resguardar as competências da Procuradoria-Geral da Assembléia
Legislativa, à qual compete exercer a representação judicial e a
consultoria jurídica do Poder Legislativo. A segunda acrescenta
parágrafo único ao art. 26 do citado substitutivo e tem a finalidade de
assegurar ao Procurador desta Casa as prerrogativas previstas para o
Procurador do Estado, no que couber.

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

Complementar n° 49/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas n

o
s 1 e 2, a

seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 30 do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo
único:

"Art. 30 - ...................................................
Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se refere este

artigo, serão resguardadas as competências da Procuradoria-Geral da
Assembléia Legislativa, nos termos dos arts. 62, § 2 0, e 128, § 5°, da
Constituição do Estado.".

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 26 do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo

único:
"Art. 26- ..................................................
Parágrafo único - As prerrogativas especificadas neste artigo

aplicam-se, no que couber, ao Procurador da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.".

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô Moraes -

Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°49/2003

rÃ
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 49/2003 institui e estrutura a carreira da Advocacia
Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicada em
24/3/2004, em razão de correções no texto original, a proposição foi
encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 192, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 154/2003, a

proposição em tela institui e estrutura as carreiras do grupo de
atividades jurídicas, compreendendo a carreira da Advocacia Pública
do Estado e a do Advogado Autárquico.

O objetivo do projeto, segundo a justificação do Governador do
Estado, é implementar os princípios meritocráticos de produtividade
na administração pública estadual, em consonância com o que
estabelece a Emenda à Constituição n° 57, de 2003, por meio do
incentivo ao aperfeiçoamento contínuo do servidor, através da
valorização profissional e do desempenho eficiente, para fins de
desenvolvimento na carreira.

A proposição prevê a simplificação e uniformização das estruturas
das carreiras através de Grupos de Atividades, somada a uma
descrição mais ampla das atribuições dos cargos efetivos, de forma a
possibilitar um aumento significativo da mobilidade institucional,
setorial e intersetorial dos servidores efetivos na administração
pública. Desta forma, pretende-se suprir grande parte da demanda por
servidores em cada órgão ou entidade sem a criação de novos cargos
e, por conseguinte, sem implicar aumento de despesas com pessoal.

O número de cargos de provimento efetivo proposto para cada uma

ri»
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das carreiras é de 375 na carreira da Advocacia Pública do
Estado e de 23 na carreira de Advogado Autárquico e Fundacional. A
proposta transforma 65 cargos de Procurador P Classe, 80 cargos de
Procurador 21 Classe e 80 cargos de Procurador Especial em 225
cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado. Os 150 cargos
restantes deverão ser criados pelo Projeto de Lei Complementar n°
42/2003, encaminhado a esta Casa.

Por meio da Mensagem n° 234/2004, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa emendas que alteram a redação do projeto
original, visando à correção de alguns equívocos. Entre elas, a
Emenda n° 1, que altera a composição quantitativa dos cargos de
provimento efetivo das carreiras então instituídas.

Com base na alteração proposta pela referida emenda, o total de
cargos de provimento efetivo em cada uma das carreiras será de 465
para Procurador Público e de 41 para Advogado Autárquico e
Fundacional. Os cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado
são resultantes da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados pela proposição. Já os cargos de Advogado
Autárquico resultam da transformação de cargos de Advogado do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG.

A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu na análise
da matéria, apresentou substitutivo, com vistas a corrigir equívocos e
imprecisões de redação legislativa observados na proposta original.
Foram incorporadas no substitutivo da referida Comissão as emendas
propostas pelo Governador do Estado.

A Comissão de Administração Pública, a quem cabe examinar o
mérito da matéria, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, que, na sua avaliação, além de incorporar as emendas
apresentadas pelo autor do projeto, corrigiu os vícios e defeitos,
principalmente aqueles de técnica legislativa, resultando em um texto
mais claro, objetivo e mais bem sistematizado. Visando aprimorar o
texto da proposição, a Comissão de Administração Pública julgou
oportuna a apresentação das Emendas n

o
s 1 e 2, que visam

resguardar as competências da Procuradoria-Geral da Assembléia
Legislativa, à qual compete exercer a representação judicial e a
consultoria jurídica do Poder Legislativo, e assegurar ao Procurador
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desta Casa as prerrogativas previstas para o Procurador do
Estado, no que couber.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em análise
não apresenta impacto negativo sobre as contas públicas do Estado,
pois a criação dos cargos se dará por meio da transformação de 145
cargos de Procurador ? e 2' Classes e de 80 cargos de Procurador
Especial em 225 cargos de provimento efetivo de Procurador do
Estado. Os 150 cargos restantes, como já foi dito, deverão ser criados
pelo Projeto de Lei Complementar n° 42/2003.

Ademais, relatório sobre a criação de cargos na administração
pública estadual enviado pelo Executivo a esta Casa demonstra que o
total de cargos a serem extintos, que constam dos projetos de lei
enviados pelo Governador do Estado e em tramitação nesta Casa, é
de 80.019; e os gastos correspondentes aos cargos extintos somam
R$42.235.189,65. Os cargos a serem criados, por sua vez, somam
38.419, com gastos correspondentes a R$20.287.591,81. O saldo a
favor do Estado soma 41.600 cargos, o que corresponde a R$
21.047.597,84.

Dessa forma, a proposta encontra-se em conformidade com o
disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que exige que a criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro nas contas públicas do Estado.

Finalmente, cabe salientar que as carreiras em questão foram
propostas em consonância com o disposto no ai. 18, § 1 0, da Lei n°
14.684, de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2004, em observância ao
disposto na LRF, que exige a adequação da despesa criada com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n°49/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2, da

Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.12812003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Marília Campos, a proposição em tela cria o
Projeto Mineiro de Incubadora de Empresas.

A matéria foi encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Atendendo-se a requerimento da autora, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para que emitissem parecer
sobre a matéria.

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão anterior.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela institui o Projeto Mineiro de Incubadora de

Empresas, com vistas a fomentar o processo de criação de pequenas
empresas e microempresas que se caracterizem pela inovação
tecnológica, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico
do Estado.

Segundo a justificação da autora, o projeto busca trazer para o
Estado uma nova estratégia de geração de emprego e renda, por
meio da articulação de esforços entre o Governo do Estado,
empresas, universidades e institutos de pesquisa para o
desenvolvimento de pequenas empresas e microempresas em regime
de incubação. A proposição em questão define os objetivos
específicos do projeto que se pretende instituir e aponta os meios
pelos quais este apoiará a implantação e a consolidação de
incubadoras de base tecnológica no Estado. Entre as medidas
propostas está a criação de um Comitê Gestor, que se incumbirá de
administrar o projeto, formado por um representante de cada
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instituição participante, além de enumerar as condições
necessárias para que as incubadoras selecionadas recebam apoio
financeiro do Estado.

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio apresentou o
Substitutivo n° 1, com vistas a incluir as cooperativas como
beneficiárias do projeto e a instituir a Política Mineira de Incentivo à
Incubação de Empresas e Cooperativas, em lugar do Projeto Mineiro
de Incubadora de Empresas, da proposição original.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por sua
vez, apresentou o Substitutivo n° 2, com vistas ao aprimoramento da
proposição.

Com relação aos aspectos que nos cabe analisar, esta Comissão
entende que a proposição contém impropriedades que merecem
correções.

Em primeiro lugar, ela cria um programa administrativo de governo,
bem como um Comitê Gestor, com vistas a administrá-lo, medidas
estas que, no nosso entendimento, são de competência do Poder
Executivo. Cabe exclusivamente ao Poder Executivo alterar a
estrutura ou atribuir competência a órgão integrante de sua própria
administração.

Em segundo lugar, as ações governamentais que demandam
recursos devem, necessariamente, estar previstas na Lei
Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo, a qual
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo n° 3, que, no
entendimento desta Comissão, corrige as impropriedades e aprimora
a proposição.

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

1.128/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 3, que
apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Turismo, Indústria e Comércio, e do Substitutivo n° 2, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

SUBSTITUTIVO N°3
Institui a Política Estadual de	•::entivo às Incubadoras de

Empresas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Mineira de Incentivo à Incubação de

Empresas e Cooperativas - PMIE -, com o objetivo de fomentar o
surgimento e a consolidação de cooperativas, pequenas empresas e
microempresas caracterizadas pela inovação tecnológica, bem como
pela utilização de métodos modernos de gestão, autogestão e
produção.

Parágrafo único A PMIE deverá considerar as especificidades
regionais e locais.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, define-se como incubadora a
pessoa jurídica de direito público ou privado ou a estrutura de suporte
gerencial inserida em instituição de direito público ou privado que
estimule a criação e o desenvolvimento de cooperativas, pequenas
empresas e microempresas industriais ou, ainda, de prestadoras de
serviços de base tecnológica e inovação, por meio de apoio técnico,
administrativo e gerencial, compreendendo, ainda, a capacitação
técnica do empreendedor.

Art. 30 - A PMIE tem como finalidade:
- gerar trabalho e renda;

II - aumentar a competitividade da economia mineira por meio da
incorporação de inovações tecnológicas;

III - capacitar empreendedores, por meio de formação complementar
técnica e gerencial;

IV - evitar o fechamento precoce de cooperativas, pequenas
empresas e microempresas no Estado;

V - fomentar a cooperação entre instituições de pesquisa e
empresários, consolidando vínculos de transferência de tecnologia;

VI - estimular a produção intelectual sobre a criação de empresas e
cooperativas, como estudos, pesquisas, publicações e seminários;

VII - criar e consolidar uma cultura empreendedora e cooperativista;
VIII - apoiar a criação de empresas com gestão própria;
IX - apoiar a formação de cooperativas de trabalho e renda, dando-

lhes o suporte técnico necessário ao seu desenvolvimento;
X - promover o desenvolvimento regional, através da implantação de

empresas e cooperativas voltadas para as atividades econômicas e
laborativas da região.

Art. 40 - 0 Estado apoiará , a implantação de incubadoras de
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empresas e de cooperativas por meio de:

- adoção de incentivos à formação de redes entre os diversos
agentes, objetivando a complementação de competências;

II - estabelecimento e adequação de infra-estrutura voltada para a
produção e difusão de novas tecnologias;

III - articulação, intra e intersetorial, entre os diversos agentes
governamentais, universidades, centros de pesquisa e setor privado,

• visando a promoção e o desenvolvimento regional, sustentado nas
novas tecnologias;

IV - implantação de espaços direcionados ao estímulo, criatividade
e inovação tecnológica.

Art. 50 - As incubadoras de empresas e cooperativas, constituídas
com a participação do Estado, apoiarão as empresas e cooperativas
admitidas em regime de incubação, por meio da prestação direta ou
indireta de serviços e assessoria, visando sua gestão.

Art. 60 - As incubadoras de empresas e cooperativas poderão
oferecer, quando for o caso e de acordo com sua disponibilidade,
espaço físico adequado à instalação temporária de escritórios e
laboratórios da empresa ou cooperativa admitida.

Art. 70 - As incubadoras manterão, quando for o caso, espaço físico
para uso compartilhado das empresas e cooperativas incubadas, o
qual se constitui em:

- sala de reunião;
II - auditório;
III - área para demonstração dos produtos, processos e serviços das

empresas incubadas;
IV - secretaria;
V - escritório;
VI - instalações laboratoriais.
Art. 80 - As empresas e cooperativas poderão candidatar-se à

incubação, através de processo seletivo ou demanda espontânea, que
serão definidos pelas incubadoras, observando-se sua autonomia.

§ 1° - Os projetos serão analisados segundo a viabilidade técnica,
econômica e social, a capacidade financeira dos proponentes e a
viabilidade de financiamento.

§ 20 - O processo seletivo de que trata o 'capuV deste artigo será
precedido de ampla divulgação.
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Art. 90 - As incubadoras, empresas e cooperativas incubadas

elaborarão relatórios periódicos de suas atividades.
Parágrafo único - As incubadoras, empresas e cooperativas

incubadas que recebam recursos financeiros públicos apresentarão
prestação de contas, na forma pactuada.

Art. 10 - Incluem-se, no âmbito da Política de que trata esta lei, as
seguintes modalidades de fomento ao desenvolvimento:

- pré-incubação, que concerne à orientação das empresas e
cooperativas candidatas à incubação, sobre a elaboração do plano de
negócios, planejamento estratégico e desenvolvimento do projeto;

II - incubação à distância, que se caracteriza pela oferta dos serviços
a que se refere o art. 5° desta lei às empresas já constituídas, ainda
não instaladas, bem como às empresas residentes;

III - pós-incubação, que diz respeito a orientação às empresas e
cooperativas que já se tenham graduado, estando inseridas no
mercado, sobre obtenção de financiamentos, acesso a consultorias,
instituições de ensino e pesquisa e assistência técnica.

Art. 11 - Compete à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado de Minas Gerais - SECTES -, junto ao Poder
Executivo do Estado, a gestão da Política instituída por esta lei,
através de seu Programa de Inovação Tecnológica no Parque
Industrial Mineiro, em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 151/2003, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/1212003 e republicado em
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24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do projeto com as Emendas n os 1 a 6,
que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos regimentais, emitir
parecer quanto ao mérito da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em exame institui e estrutura a carreira de Agente de

Segurança Socioeducativo da Secretaria de Estado de Defesa Social,
órgão integrante do Grupo de Atividades de Defesa Social. O projeto
faz parte de um conjunto de proposições enviadas a esta Casa
Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo com o intuito de dar
prosseguimento à reforma administrativa do Estado, iniciada no ano
de 2003.

Na ocasião, este Parlamento editou leis, bem como a Emenda à
Constituição n° 57, que tiveram o condão de introduzir na gestão de
pessoal da administração pública estadual instrumentos para
estimular, tanto negativa quanto positivamente, o servidor. O estímulo
negativo reside na possibilidade de demissão do servidor público
relapso ou inapto para a atividade própria de seu cargo; já o estímulo
positivo busca o incentivo - em geral, de natureza econômica - para
que o servidor se esmere no desempenho de suas funções. Entre
esses estímulos, pode-se destacar a instituição do adicional de
desempenho em substituição ao adicional por tempo de serviço, o
afastamento voluntário incentivado, a avaliação periódica de
desempenho e a perda de cargo por insuficiência de desempenho.

Tais institutos, segundo argumentação do Executivo, propiciariam a
implementação do denominado "choque de gestão", que seria seguido
da criação de carreiras específicas, estruturadas de forma a garantir
mais estímulo ao servidor e a imprimir mais eficiência à prestação dos
serviços públicos. O compromisso de enviar projetos de lei
instituidores das carreiras foi formalmente assumido pelo Governador
do Estado no art. 50 da referida Emenda à Constituição n° 57, de
2003.

A carreira em estudo, de Agsnte de Segurança Socioeducativo, será
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composta por mil cargos de provimento efetivo, com as
atribuições de exercer atividades de vigilância e escolta dos internos,
intra e extramuros, nos estabelecimentos da Superintendência de
Atendimento às Medidas Socioeducativas, zelando por sua
integridade física, mental e emocional.

A instituição de novas carreiras no âmbito do Poder Executivo é
antiga reivindicação dos servidores públicos estaduais, que há muito
vêm lutando por um plano que lhes proporcione mais estímulo no
desempenho de suas funções e mais possibilidade de crescimento
profissional e financeiro.

Conforme foi ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, no
caso específico dos servidores dos órgãos integrantes do sistema
penitenciário mineiro, agora pertencentes à denominada Área de
Defesa Social, a necessidade da implantação de uma carreira
estruturada é uma reivindicação não só dos funcionários, mas também
da sociedade, que espera uma resposta mais eficiente do poder
público relativamente à recuperação dos internos. Essa, aliás, foi uma
das principais constatações da CPI do Sistema Penitenciário,
realizada nesta Casa em 2002, tendo em vista que a política de
pessoal por muito tempo adotada pela Secretaria de Justiça baseava-
se no contrato temporário, mecanismo que, da forma como vinha
sendo utilizado, representava burla à exigência de concurso público e
ao instituto da estabilidade do servidor.

Nesse passo, o projeto de lei em questão constitui grande avanço na
prática administrativa do órgão, na medida em que propõe uma
ruptura com a política do contrato administrativo, até então
prevalecente, e assume o compromisso de implantar uma carreira
organizada, pautada pela valorização do servidor e pela busca de
mais eficiência na prestação dos serviços de segurança pública.

E preciso ressaltar, ainda, que a instituição das novas carreiras
implica uma nova ótica a ser adotada pela administração pública
estadual. Assim, fez-se necessária a alteração de diversos conceitos
consagrados na legislação vigente, principalmente no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado. Tais adequações foram.
realizadas por meio das emendas apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça, as quais harmonizaram os conceitos
constantes do projeto em estudo com aqueles previstos no Projeto de

rs



1906
Lei Complementar n° 52/2004, do Governador do Estado, em que
propõe alterações no Estatuto. Por sua vez, a Comissão de
Constituição e Justiça propôs outras alterações para adequar o projeto
não apenas ao ordenamento jurídico-constitucional vigente, como
também à técnica legislativa.

Vale ressaltar que, com a instituição das carreiras, a organização da
administração pública estadual foi modificada. Agora, as carreiras de
determinados órgãos estarão reunidas em grupos de atividades,
segundo a área de atuação. Com tal medida, pretende-se que
servidores de diversos órgãos possam ser transferidos, desde que
estes integrem o mesmo grupo de atividades. A medida visa a conferir
mais flexibilidade à administração pública e é defendida pelo Governo
como uma das principais alterações na dinâmica administrativa.

Um outro traço, que merece destaque e que consta em todos os
projetos de lei instituidores de carreiras encaminhados a esta Casa, é
a possibilidade de que servidores com níveis de escolaridade diversos
sejam enquadrados em uma mesma carreira. Busca-se, assim,
estimular o aprendizado contínuo dos servidores, uma vez que a
elevação do grau de escolaridade lhes possibilitará alcançar níveis
mais elevados na carreira.

Destaque-se, também, que uma das diretrizes dos planos de
carreira em estudo é a fusão das antigas classes de servidores em um
número reduzido de carreiras, o que, segundo o Governo, torna mais
abrangentes as atribuições de cada cargo, possibilitando que o
servidor tenha atuação diversificada durante a sua trajetória
profissional e gerando benefícios para o Estado, que poderá contar
com um grupo de servidores polivalentes.

Por fim, ressaltamos que o projeto de lei em questão observa os
princípios constitucionais norteadores da administração pública,
notadamente os da eficiência, razoabilidade e legalidade, e objetiva,
sobretudo, a valorização do servidor e a melhoria na prestação de
serviços públicos, merecendo, pois, a nossa acolhida.

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

1.344/2003 com as Emendas nos 1 a 6, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.

rÀ



1907
Paulo Piau, Presidente e relator - Jô Moraes - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 151/2003, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando-lhe as Emendas n os 1 a 6. Em seguida, a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
com as emendas apresentadas pela Comissão anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em exame institui e estrutura a carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo da Secretaria de Estado de Defesa Social,
órgão integrante do Grupo de Atividades de Defesa Social. O projeto
faz parte de um conjunto de proposições enviadas a esta Casa
Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo com o intuito de dar
prosseguimento à reforma administrativa do Estado, iniciada no ano
de 2003.

A carreira em estudo, de Agente de Segurança Socioeducativo, será
composta por mil cargos de provimento efetivo, com as atribuições de
exercer atividades de vigilância e escolta dos internos, intra e
extramuros, nos estabelecimentos da Superintendência de
Atendimento às Medidas Socioeducativas, zelando por sua
integridade física, mental e emocional.

Conforme foi ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, no
caso específico dos servidores dos órgãos integrantes do sistema
penitenciário mineiro, agora pertencentes à denominada Área de
Defesa Social, a necessidade da implantação de uma carreira
estruturada é uma reivindicação não só dos funcionários, mas também
da sociedade, que espera uma resposta mais eficiente do poder
público relativamente à recuperação dos internos. Essa, aliás, foi uma
das principais constatações da CPI do Sistema Penitenciário,
realizada nesta Casa em 2002, tendo em vista que a política de
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pessoal por muito tempo adotada pela Secretaria de Justiça
baseava-se no contrato temporário, mecanismo que, da forma como
vinha sendo utilizado, representava burla à exigência de concurso
público e ao instituto da estabilidade do servidor.

E preciso ressaltar, ainda, que a instituição das novas carreiras
implica nova ótica a ser adotada pela administração pública estadual.
Assim, fez-se necessária a alteração de diversos conceitos
consagrados na legislação vigente, principalmente no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado. Tais adequações foram
realizadas por meio das emendas apresentadas , pela Comissão de
Constituição e Justiça, as quais harmonizaram os conceitos
constantes do projeto em estudo com aqueles previstos no Projeto de
Lei Complementar n° 52/2004, do Governador do Estado, em que
propõe alterações no Estatuto. Por sua vez, a Comissão de
Constituição e Justiça propôs outras alterações para adequar o projeto
não apenas ao ordenamento jurídico-constitucional vigente, como
também à técnica legislativa.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não apresenta
impacto sobre os cofres públicos, porque, além de inexistir dotação
orçamentária, conforme se infere da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
a fixação dos vencimentos dos cargos criados fica dependente de
legislação ulterior.

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

1.34412003 com as Emendas n
o
s 1 a 6, apresentadas pela Comissão

de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.753/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.753/2004
dispõe sobre o reajuste do vencimento básico dos servidores policiais
civis e da remuneração básica dos militares e dá outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em análise visa reajustar em 6%, a partir de 1 0/712004, o
vencimento básico dos cargos efetivos da Polícia Civil e da classe de
Agente de Segurança Penitenciário e a remuneração básica dos
postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar. O reajuste pretendido também se aplica aos valores
remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de
prestação de serviços de Agente de Segurança Penitenciário.

Segundo a mensagem do Governador, a proposição, resultado de
negociações entre os representantes dos servidores civis e militares e
os do Governo Estadual, objetiva a valorização desses profissionais e
a promoção de condições adequadas de atuação do sistema de
defesa social do Estado.

Uma vez que o projeto acarreta aumento de despesa com pessoal,
há que se atender às condições impostas pela Constituição e pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF). O art. 169, § 1°, da Constituição da
República determina que a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções
ou a alteração da estrutura de carreiras de qualquer órgão ou entidade
da administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Lei n° 14.684, 30/7/2003, que estabelece diretrizes para o
orçamento de 2004, em seu art. 18, dispõe sobre a elaboração das
propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, referente às
despesas com pessoal e encargos sociais. O § 1° do referido artigo
determina que:

"§ 1° - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e/ou em aprovação de
tabelas salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo
adicionais de desempenho, mediante alocação de recursos
decorrentes de percentual da variação nominal semestral do valor
líquido arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da
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folha salarial e observadas as disposições da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000".

O art. 16 da LRF estabelece, como condições para a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa, uma estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, bem como declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias. O artigo seguinte determina que os
atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter
continuado, que é o caso da despesa a ser gerada pelo projeto,
deverão ser instruídos com a estimativa anteriormente referida e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Sem a
comprovação de que essa despesa não afetará as metas de
resultados fiscais e a implementação da compensação de seus efeitos
financeiros pelo aumento permanente de receita ou redução
permanente de despesa, é vedada, pelo mesmo artigo, a execução da
referida despesa. De acordo com o ad. 15 da citada lei, serão
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não
atendam a essas exigências.

De acordo com a informação prestada pelo Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio do OF.GAB.SEC n° 727/04, o
impacto do reajuste proposto para as Polícias Civil e Militar e o Corpo
de Bombeiros Militar será de R$77.226.924,67 na folha de pessoal do
ano de 2004 e será custeado por recursos advindos de excesso de
arrecadação. Ressalta-se que esse valor se refere aos seis meses
restantes do ano e ao décimo terceiro salário. Projetando a estimativa
de impacto para um ano inteiro, teremos o valor de R$143.421.431,53.
Esse valor corresponde a 7,08% do somatório da previsão
orçamentária para 2004 relativa a pessoal e encargos sociais da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que é de
R$2.026.268.757,00.

Como o impacto do reajuste deve ser coberto pelo excesso de
arrecadação, cabe-nos fazer algumas considerações sobre a receita
do Estado. Comparando o valor total da receita de ICMS do 1°
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quadrimestre deste ano com o do 1 0 quadrimestre do ano
passado, verifica-se um crescimento de 12,94%. O resumo do
desempenho da receita arrecadada em abril de 2004, constante da
página da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet
(wwwsef.mg.gov.br), apresenta a informação de que o crescimento
da receita obtida com ICMS, em valores constantes, representa
8,74%, em relação ao mês anterior, e 10,60%, comparando-se com
abril de 2003. Observa-se, por meio do referido relatório, que o grande
responsável por esse aumento é o setor de energia elétrica, que
responde por 13,31% do total de ICMS arrecadado no Estado e que
cresceu 9,72% em relação ao mês anterior, crescimento explicado
principalmente pelo reajuste das tarifas a partir de 7/4/2004.

O Orçamento para 2004 prevê como receita tributária o valor de
R$13.979.356.448,00; Até o mês de maio, já foi efetivamente
arrecadado o valor de R$6.199.671.145,77, correspondendo a 44,35%
da previsão anual. Se projetarmos o valor executado nesses cinco
meses de 2004 para o ano todo, teremos o valor de
R$14.879.210.749,85, que é 6,43% superior ao que foi orçado.

Quanto às limitações impostas pela LRF às despesas de pessoal,
salienta-se que estas não podem exceder a 49% da Receita Corrente
Liquida - RCL - pelo Poder Executivo Estadual. Já o art. 21 da referida
lei, em seu inciso 1, estabelece ser nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento dessa despesa e não atenda às exigências
contidas nos arts. 16 e 17 e ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no §
l°do art. 169 da Constituição da República, e exceda o limite legal de
comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Cumpre informar que, conforme a Instrução n° 5/2001, do Tribunal
de Contas do Estado, os gastos com inativos devem ser excluídos
dessa categoria de despesas. No período de maio de 2003 a abril de
2004, o referido percentual foi de 30,62%, estando, portanto, dentro
dos limites previstos na LRF. No entanto, caso sejam incluídos os
gastos com inativos, o percentual passa a ser de 55,33%.

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

1.75312004, no ? turno.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -
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Sebastião Helvécio - Chico Simões - José Henrique.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.77412004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução n°

1.774/2004 objetiva a alteração dos arts. 80 e 10 da Resolução n°
5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo' de 26/6/2004, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos
do art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Resolução n° 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de

Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências, estabeleceu, entre outros comandos, regras
transitórias de desenvolvimento na carreira para servidores que
iniciaram períodos aquisitivos sob a égide das Resoluções n os 5.157,
de 13/7/95, e 5.203, de 19/212002.

Pode-se facilmente constatar que as situações desses servidores
em relação à contagem dos respectivos períodos aquisitivos eram as
mais diversas, em decorrência de vários fatores, tais como a data de
ingresso na Assembléia Legislativa e o não-cumprimento de todos os
requisitos para desenvolvimento na carreira em um ou mais anos do
período aquisitivo. Com isso, algumas situações não foram
explicitadas na Resolução n° 5.214, de 2003, o que, consoante os
termos da sua justificação, pode gerar problemas de interpretação' da
norma.

Já o art. 20 da proposição em epígrafe prevê a repristinação de
dispositivos anteriormente revogados, por considerar que não se
relacionavam com o sistema de carreira. A repristinação retroage à
data da publicação da Resolução n° 5.214, de 2003, a fim de que as
normas em questão voltem a produzir efeitos desde sua revogação.

Assim, verificado que o objetivo da proposição sob comento é o de
promover alguns ajustes na resolução original, nela não se encontra
nenhum óbice em relação aos aspectos constitucionais e formais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
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Resolução n° 1.774/2004 com a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20. - Ficam revigorados os arts. 23 e 24 da Deliberação da Mesa

n° 2.327, de 17 de dezembro de 2002, cabendo à Mesa da
Assembléia Legislativa alterá-los, e os arts. 7°, 81 e 9° da Resolução
n°5.203, de 19 de março de 2002.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de junho de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria -.George
Hilton.
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