
- :	 \..._	t	
If\

1 1\

%	 ..
1

:••	 .1.	 •

	\	if•iii	. ÍÍIIÍ
IL

Volume 1

MM-



ANAIS
2004

1 0 a 31 de agosto
páginas 1 a 397
n° 8 volume 12

Belo Horizonte

ssi:\i BLII %. LI( ISI. \II \
1H) l:sI.I)() 1)1. \II	S (.FR



Diretora Legislativa:
Cláudia Sampaio Costa

Gerente-Geral de Taquigrafia e Publicação:
Juliana Jeha Daura

Gerentes de Revisão e Publicação:
Rosineide Maria Mendes e Elaine Machado Martins e SalIes

Preparação de Textos:
Maria de Fátima S. Davite de Andrade

Kátia Maria Fernandes de Oliveira

Projeto Gráfico e Impressão: Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação
Capa: Terezinha de Jesus Moura Brito

Impressão e Acabamento:
Gerência de Reprografia e Transportes

Mansa Pimentel Salgado (Gerente)
Gilberto Martins Machado

Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. v. 12- n°8- ago.
-2004
Belo Horizonte, 2003

v, irregular

Volumes anteriores publicados com variação no titulo e na periodicida-
de.
ISSN 0102-9029

CDU328(815.1 ((0932)

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais- Geréncia-Geral de Taquigrafia e
Publicação - Serviço de Revisão e Publicação-Telefones: (31)3290-7645 /3290-7646
Rua Rodrigues Caldas. 30- CEP: 30190-921 - Belo Horizonte - MG



MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Mauri Torres - Presidente

Deputado Rêmolo Aloise - 12-Vice-Presidente

Deputado Adeimo Carneiro Leão - 22-Vice-Presidente

Deputado Dilzon Meio - 39-Vice-Presidente

Deputado Antônio Andrade - 1 9-Secretá rio

Deputado Luiz Fernando Faria - Z9-Secretário

Deputado Pastor George - 3'-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

João Franco Filho
Diretor-Geral

Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa

^W



DEPUTADOS

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Ana Maria
Antônio Carlos Andrada
Bonifácio Mourão
Dalmo Ribeiro Silva
Djalma Diniz
Domingos Sávio
Ermano Batista
Fahim Sawan

José Milton
Luiz Fernando Faria
Luiz Humberto Carneiro
Maria Olívia
Mauri Torres
Olinto Godinho
Sidinho do Ferrotaco
Vanessa Lucas
Zé Maia

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Adalclever Lopes	Gilberto Abramo
Antônio Andrade	 Ivair Nogueira
Antônio Júlio	 José Henrique
Chico Rafael
	

Leonardo Quintão

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Carlos Pimenta	 Sargento Rodrigues
Marcelo Gonçalves	Sebastião Helvécio
Doutor Ronaldo

Partido da Frente Liberal - PFL

Doutor Viana	 Paulo César
Elmiro Nascimento	Sebastião Navarro Vieira
Gustavo Valadares



Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Alberto Bejani
	

Fábio Avelar
Arlen Santiago	 Leonídio Bouças
Dilzon Meio	 Lúcia Pacífico

Partido dos Trabalhadores - PT

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

Maria Tereza Lara
Marília Campos
Padre João
Ricardo Duarte
Roberto Carvalho
Rogério Correia
Weliton Prado

Partido Liberal Pi-

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

Leonardo Moreira
Márcio Passos
Pastor George
Rêmolo Aloise
Roberto Ramos

Partido Progressista - PP

Alberto Pinto Coelho	Paulo Piau
Dimas Fabiano	 Pinduca Ferreira
Gil Pereira



IL-----X



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
EFETIVOS
Deputado Domingos Sávio
Deputado Paulo Piau
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Fábio Avelar
Deputada Jô Moraes
Deputado Leonardo Quintão
Deputado Dinis Pinheiro
SUPLENTES
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Alberto Pinto Coelho
Deputado Olinto Godinho
Deputado Roberto Carvalho
Deputado José Henrique
Deputado Leonardo Moreira

BPSP
PP
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PI-

BPSP
PP
BPSP
Bloco PT/ PCdoB
PMDB
PI-

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado João Bittar
Deputado Paulo César
Deputado Olinto Godinho
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Pinduca Ferreira
SUPLENTES
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Doutor Viana
Deputado Zé Maia
Deputado André Quintào
Deputado Dimas Fabiano

PL
PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PP

PL
PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PP

"Á&



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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Deputado Doutor Viana

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bioco PT/PCdoB
PL
PFL

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/ PCdoB
PL
PFL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputada Lúcia Pacifico
Deputada Vanessa Lucas
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Deputado Irani Barbosa
Deputado Antônio Júlio

SUPLENTES
Deputado Fábio Avelar
Deputado Miguel Martini
Deputada Jô Moraes
Deputado Jayro Lessa
Deputado Chico Rafael

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PI-
PMDB

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
Pi-
PMDB
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BPSP
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Ermano Batista
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Deputado Neider Moreira
Deputado Arlen Santiago
Deputado Rogério Correia
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Deputado Elmiro Nascimento

BPSP
PL
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL

BPSP
BPSP
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL
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BPSP
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PMDB
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EFETIVOS
Deputado André Quintão
Deputado Gustavo Valadares
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Deputado Leonardo Quintào
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Deputada Lúcia Pacífico
Deputado Miguel Martini
Deputado Márcio Passos
Deputado Ivair Nogueira

Bloco PT/PcdoB
PFL
BPSP
PI-
PMDB

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
PI-
PMDB
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PP
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BPSP
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Bloco PT/PCdoB
BPSP
PL
PFL
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BPSP
PI-
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EFETIVOS



Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Alberto Bejani
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Deputado Zé Maia
Deputado Rogério Correia

SUPLENTES
Deputado Arlen Santiago
Deputado Márcio Passos
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BPSP
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BPSP
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BPSP
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Deputado Padre João	 Bloco PT/PCdoB
Deputado Gustavo Valadares	PFL
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Deputado Adalciever Lopes
Deputado Gil Pereira
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Deputado Márcio Passos
Deputado Sidinho do Ferrotaco
Deputada Cecília Ferramenta
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Data da	Número	Tipo	Data da	Página
Reunião ___ __________________ Publicação

	29.4.2003	1	Conjunta das	7.8.2004	166
Comissões de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais e de Direitos

Humanos

	

29.6.2004	13	Ordinária da	5.8.2004	70
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

30.6.2004	43	Extraordinária da	6.8.2004	113
Comissão Especial da

Silvicultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

6.7.2004	18	Extraordinária da	4.8.2004	1
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 1 5
Legislatura

	

6.7.2004	sa	Ordinária da	4.8.2004	2
Comissão Especial da

___ Fruticultura

	

6.7.2004	17aOrdinária da	6.8.2004	114
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2" Sessão

rÀ



Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

	

7.7.2004	13 a	Ordinária da	5.8.2004	71
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da_15' Legislatura

	

7.7.2004	17°	Ordinária da	6.8.2004	116
Comissão de Direitos

Humanos na 2'
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

7.7.2004	io'	Ordinária da	6.8.2004	118
Comissão de Saúde

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

	

7.7.2004	15°	Ordinária da	12.8.2004	222
Comissão de

Educação, Cultura.
Ciência e Tecnologia

na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da 15° Legislatura

	

7.7.2004	5°	Extraordinária da	12.8.2004	223
Comissão de Política

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

Legislatura

	

7.7.2004	6°	Extraordinária da	12.8.2004	224
Comissão de
Transporte.

Comunicação e Obras
Públicas na 2° Sessão
Legislativa Ordinária



da 15"

	

7.7.2004	15 a	Ordinária da	13.8.2004	287
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
da 15"

	

7.7.2004	lia	Ordinária da	27.8.2004	643
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

8.7.2004	4a	Extraordinária da	6.8.2004	119
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 2" Sessão
Legislativa Ordinária
da 15"

	

8.7.2004	11 	Extraordinária da	6.8.2004	120
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

Legislatura

	

8.7.2004	4a	Extraordinária da	6.8.2004	121
Comissão de Redação

na 21 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15a

	

8.7.2004	7a	Ordinária da CPI do	7.8.2004	167
Café

	

8.7.2004	lia	Ordinária da	7.8.2004	169
Comissão de

Participação Popular
na 2 <' Sessão



Legislativa Ordinária
da_1 5_Legislatura

	

8.7.2004	5a	Extraordinária da	13.8.2004	288
Comissão de Redação

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15a

	

8.7.2004	15a	Extraordinária da	26.8.2004	577
Comissão de

Administração Pública
na 2a Sessão

Legislativa Ordinária

	

___	da 15 Legislatura

	

2.8.2004	ia	Extraordinária da	10.8.2004	170
Comissão Especial da

Fruticultura na 2.1
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

	

__	Legislatura

	

3.8.2004	 Ordinária da 2"	5.8.2004	5
Sessão Legislativa
Ordinária da 1

Legislatura

	

3.8.2004	14a	Ordinária da	li .8.2004	172
Comissão de

Segurança Pública na
21 Sessão Legislativa

Ordinária da 15"
• Legislatura

	

3.8.2004	14aOrdinária da	11.8.2004	173
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

3.8.2004	iaa	Ordinária da	12.8.2004	226
Comissão do
Trabalho, da



Previdência e da Ação
Social na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_1 5_Legislatura

	

3.8.2004	5a	Extraordinária da	20.8.2004	428
Comissão Especial da

Silvicultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

4.8.2004	566	Ordinária da 2 a	6.8.2004	83
Sessão Legislativa
Ordinária da 15"

___	Legislatura

	

4.8.2004	18	Ordinária da	12.8.2004	227
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15J

Legislatura

	

4.8.2004	18a	Ordinária da	12.8.2004	228
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2'
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

___	Legislatura

	

4.8.2004	11	Ordinária da	13.8.2004	289
Comissão de Saúde

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da_1 5_Legislatura

	

4.8.2004	14a	Ordinária da	19.8.2004	376
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura



4.8.2004	14	Ordinária da	19.8.2004	377
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da isa Legislatura

5.8.2004	57`	Ordinária da	7.8.2004	148
Sessão Legislativa

Ordinária da 1 5`

Legislatura
5.8.2004	8 a	Ordinaria da CPI do	11.8.2004	174

Café
5.8.2004	2 a	Extraordinária da	12.8.2004	230

Comissão Especial da
Fruticultura na 2'

Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura
5.8.2004	12a	Ordinária da	13.8.2004	291

Comissão de
Participação Popular

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_1 5_Legislatura

7.8.2004	5a	Extraordinária da CPI	11 .8.2004	176
do Café

7.8.2004	6 a	Extraordinária da CPI	19.8.2004	378
do Café

10.8.2004	58a	Ordinária da 2	12.8.2004	180
Sessão Legislativa
Ordinária da 1 5'

Legislatura
10.8.2004	3a	Extraordinária da	14.8.2004	331

Comissão Especial da
Fruticultura na 2"

Sessão Legislativa
Ordinária da 15`

Legislatura
10.8.2004	isa	Ordinária da	19.8.2004	379
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Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura

	

10.8.2004	15	Ordinária da	25.8.2004	528
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 15
Legislatura

	

10.8.2004	iga	Ordinária da	26.8.2004	577
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 2t Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

11.8.2004	5Y1Ordinária da 2	13.8.2004	250
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 a

Legislatura

	

11 .8.2004	19,1	Ordinária da	1 9.8.2004	380
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

11.8.2004	16a	Ordinária da	19.8.2004	382
Comissão de

Educação. Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'

	

11.8.2004	12a	Ordinária da	19.8.2004	383
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Comissão de Saúde
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
_____	da 15.1 Legislatura

	

11 .8.2004	1 ga	Ordinária da	20.8.2004	428
Comissão de Direitos

Humanos na 2a
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

11 .8.2004	15a	Ordinária da	20.8.2004	430
Comissão de Redação

na 2d Sessão
Legislativa Ordinária
da 15"

	

12.8.2004	42 a	Extraordinária da 2	13.8.2004	283
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura

	

12.8.2004	60a	Ordinária na 2 a	14.8.2004	317
Sessão Legislativa
Ordinária da 15'

Legislatura

	

12.8.2004	28 a	Especial da 2 a Sessão 17.8.2004	338
Legislativa Ordinária
da 15 Legislatura -

Destinada à
Comemoração do

Aniversário de Dom
Serafim Fernandes de

Araújo

	

12.8.2004	4a	Extraordinária da	21.8.2004	521
Comissão Especial da

Fruticultura

	

12.8.2004	7a	Extraordinária da CPI	25.8.2004	528
do Café

	

12.8.2004	13	Ordinária da	28.8.2004	792
Comissão de

Participação Popular
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na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
da 15'

	

13.8.2004	313	Especial da 2 Sessão	18.8.2004	367
Legislativa Ordinária
da 15" Legislatura -

Homenagem ao
Sindicato dos

Metalúrgicos de Belo
Horizonte e Contagem

pelo transcurso de
seus 70 anos de

fundação

	

13.8.2004	5a	Extraordinária da	24.8.2004	526
Comissão Especial da

Silvicultura

	

13.8.2004	29a	Especial da 2 Sessão 28.8.2004	691
Legislativa Ordinária
da 15 Legislatura -

Destinada à
Realização do Ciclo

de Debates Dez Anos
do_ Plano _Real

	

13.8.2004	30a	Especial da 2 a Sessão 28.8.2004	742
Legislativa Ordinária
da 15 Legislatura -

Destinada à
Realização do Ciclo

de Debates Dez Anos
do_ Plano _Real

	

17.8.2004	61 a	Ordinária da 2	18.8.2004	354
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

17.8.2004	43a	Extraordinária da 2	20.8.2004	419
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura	 ______

	

18.8.2004	20	Ordinária da	27.8.2004	645
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Comissão de Direitos
Humanos na 2

Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

18.8.2004	62°	Ordinária da 2"	20.8.2004	398
Sessão Legislativa

Ordinária da 153
Legislatura

	

18.8.2004	44°	Extraordinária da 2	20.8.2004	426
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

18.8.2004	11°	Extraordinária da	20.8.2004	431
Comissão de Saúde

na 2' Sessão
Legislativa Ordinária
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 6/7/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues. Alberto Bejani, Leonardo Moreira e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Célio Moreira, Chico Simões e Durval Angelo.
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncias de
irregularidades que teriam sido cometidas por policiais civis da Divisão
de Tóxicos e Entorpecentes. Passa-se à li Fase da Ordem do Dia.
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.343/2003 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) na forma do
Substitutivo n° 1. da Comissão de Justiça, com as Emendas n° 1 a 7.
da Comissão de Administração Pública, e as Emendas n° 8 a 13.
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 Alberto
Bejani, em que solicita que esta reunião seja realizada de forma
reservada, para a tomada de depoimentos sigilosos: Rogério Correia,
em que solicita sejam pedidas ao Chefe da Polícia Civil do Estado
providências com vistas à agilização do processo de pesagem e
incineração das drogas apreendidas na Divisão de Tóxicos; e
Sargento Rodrigues. em que solicita sejam pedidas ao Governador do
Estado providências para a desativação da carceragem da Divisão de
Tóxicos e Entorpecentes. A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Otto Teixeira



Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado: André Estevão Ubaldino.
Procurador de Justiça: Leonardo Távora Castelo Branco. Promotor de
Justiça e Coordenador da 1 3d Promotoria - Juízo de Tóxicos; Emerson
Gonçalves de Aquino, Chefe da Delegacia de Repressão e
Entorpecentes: Francisco Eustáquio Rabelo. Corregedor-Geral de
Policia, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, atendendo a requerimento, transforma esta parte da
reunião em reservada, para a tomada de depoimentos sigilosos,
conforme consta das notas taquigráficas. Em seguida, a reunião é
tornada pública, para que sejam divulgadas as conclusões obtidas na
parte reservada. 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, 3 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues. Presidente - Alberto Bejani : Rogério Correia.
ATA DA 5d REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

FRUTICULTURA, EM 6/7/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Luiz Humberto Carneiro, Carlos Pimenta. Ana Maria Resende,
Roberto Ramos e Ricardo Duarte, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, 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 debater o tema "Mercado Interno - Externo" e comunica o
recebimento de ofício do Secretário de Desenvolvimento Econômico,
em que justifica sua ausência desta reunião e indica o Sr. Eduardo
Lery Vieira, Subsecretário de Indústria. Comércio e Serviços, para
representá-lo. 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 Laudelino Augusto, em que solicita seja a audiência
pública do Sul de Minas realizada na fazenda experimental de
propriedade da EPAMIG em Maria da Fé; Laudelino Augusto e Ana
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Maria Resende, em que solicitam sejam pedidas ao Ministro de
Agricultura providências para se formar uma frente de trabalho, em
conjunto com a Secretaria de Agricultura, visando à prevenção contra
a sigatoka negra nas plantações de banana do Estado: Carlos
Pimenta, em que solicita sejam os trabalhos desta Comissão
prorrogados por 30 dias a partir de 16/8/2004. 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.
Edson Rezende, Presidente do CEASA-MG; Fernando de Castro
Santos, Superintendente Regional da Companhia Nacional de
Abastecimento em Minas Gerais - CONAB-MG: Luiz Eduardo Dumont,
Gerente de Operações da CONAB-MG: Maurício de Oliveira Pinto,
Gerente do Departamento de Agroindústrias do Instituto de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI: Andréa Gilbert de
Lima. Gerente Jurídica da AMIS, representante do Sr. José Nogueira
Soares Nunes. Presidente do Conselho Diretor da Associação Mineira
de Supermercados - AMIS -: e Gilson Neves. Chefe do Departamento
Técnico do CEASA-MG. os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão.
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Carlos

Pimenta - Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇOES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.729/2004
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Ambientalista do Alto São
Francisco - ASF -. com sede no Município de Lagoa da Prata.

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 Associação em causa, sem fins lucrativos, promove e realiza

ações para o desenvolvimento sustentado do Alto São Francisco.
Assim, trabalha para a conservação dos seus recursos naturais.

Procura conscientizar a comunidade, por meio de ampla discussão,
sobre as alternativas de exploração das riquezas naturais que não
agridam a natureza.

Tendo em vista essa diretriz, subsidia e elabora projetos e estudos
que enfatizem o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida
na região.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título declaratório de
utilidade pública.

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

1.729/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Fábio Avelar, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 55" REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 3/8/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: 1" Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 258 a 263/2004
(encaminham vetos às Proposições de Lei n

o
s 16.114 e 16.115, à

Proposição de Lei Complementar n° 85 e às Proposições de Lei nos
16.145 e 16.144, e o Projeto de Lei n° 1.818/2004. respectivamente).
do Governador do Estado - Ofício n° 17/2004. do Presidente do
Tribunal de Contas - Ofícios - 2" Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.819 a 1.826/2004

- Requerimentos n°s 3.121 a 3.148/2004 - Requerimentos da
Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Sargento Rodrigues
(3) - Comunicações: Comunicações da Comissão de Participação
Popular e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Mauri Torres -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e
Doutor Viana e da Deputada Maria Tereza Lara - 2 a Parte (Ordem do
Dia): t" Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Palavras
do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do
Deputado Sargento Rodrigues (3) e da Deputada Maria José
Haueisen; deferimento - Questão de ordem - Requerimento do
Deputado Paulo Piau: deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
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Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho
- Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h15min, a lista

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

1° Parte
i a Fase (Expediente)

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

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

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

"MENSAGEM N° 258/2004*
Belo Horizonte, 7 de julho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente, por entendê-la
contrária ao interesse público, a Proposição de Lei n° 16.114. que
"Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador
Valadares o imóvel que especifica".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
manifestou-se da seguinte maneira:

"A doação contraria a política adotada pela atual Administração do
Estado, no sentido de reduzir despesas com locação de imóveis
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destinados aos seus serviços. Particularmente, no Município de
Governador Valadares, existem vários órgãos estaduais que não
possuem sede própria, podendo ser esse imóvel objeto de permuta
por outro que possa instalá-los.".

Estas. Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a
Proposição de Lei n° 16.114. as quais submeto à elevada apreciação
dos Senhores Membros dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves. Governador do Estado."
- A Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 259/2004*

Belo Horizonte, 9 de julho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Comunico a Vossa Excelência que. nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente. por entendê-la
contrária ao interesse público, a Proposição de Lei n°16.115, que "Dá
nova denominação ao Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra, define sua competência e dá outras
providências".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, com base em parecer do Conselho Estadual de Participação
e Integração da Comunidade Negra, manifestou-se da seguinte
maneira:

"A proposição não se ajusta ao modelo nacional. pois com a edição
da Lei Federal n° 10.678, de 23 de maio de 2003, que criou a
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República, o Conselho Estadual de Participação e
Integração da Comunidade Negra deveria denominar-se 'Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial' e ter por finalidade
propor, em âmbito estadual. políticas de promoção da igualdade racial
com ênfase na população negra e outros segmentos étnicos da
população mineira, e não somente defender os interesses da
comunidade negra".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a
Proposição de Lei n° 16.115, as quais submeto à elevada apreciação
dos senhores membros dessa egrégia Assembléia Legislativa.

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

"MENSAGEM N° 260/2004*
Belo Horizonte, 9 de julho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucionalidade, a Proposição de Lei Complementar n° 85. que
"Dispõe sobre a elaboração. a alteração e a consolidação das leis do
Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da
Constituição do Estado.".

Ouvida, a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestou sobre os
dispositivos a seguir vetados:

Arts. 21 e 22:
"Art. 21 - O convênio a que se refere o caput do art. 18 será

celebrado no prazo de sessenta dias contados do início da vigência
desta lei complementar.

Art. 22 - O Grupo Coordenador de que trata o art. 19 será
constituído no prazo de sessenta dias contados do início da vigência
desta lei complementar.".

Razões do veto:
"Em análise à Proposição de Lei Complementar n° 85, verificamos

que os arts. 21 e 22 são manifestamente inconstitucionais, pois, ao
impor, e com data marcada, a assinatura de convênio e a constituição
de grupo de trabalho, constrangem o Chefe do Poder Executivo à
prática de ato de sua competência privativa e discricionária. Os
dispositivos contrariam a Constituição Federal ao retirar do Chefe do
Poder Executivo a conveniência e a oportunidade de exercer ato de
sua prerrogativa. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já
decidiu, dentre outros precedentes, a matéria na ADIN n° 546/AS.".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a Proposição em causa. as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus Nobres Pares da Assembléia Legislativa do
Estado.

Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.
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"MENSAGEM N° 261/2004*
Belo Horizonte. 27 de julho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso li do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n° 16.145, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Nova União o imóvel que
especifica.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
manifestou-se da seguinte maneira quanto à Proposição de Lei:

"Entendemos ser inoportuna a doação do imóvel uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação possui interesse na sua utilização."

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de Lei n° 16.145, devolvendo-a ao necessário reexame dos Senhores
Membros da Assembléia Legislativa.

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

"MENSAGEM N' 262/2004
Belo Horizonte, 27 de julho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Comunico a Vossa Excelência que. nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n° 16.144, que "institui
sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNÍMONTES - para os grupos de candidatos que menciona."

Ouvida, a Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Ensino
Superior assim se manifestou sobre os dispositivos a seguir vetados:

Parágrafo único do art. 1°:
"Parágrafo único - Estende-se às fundações agregadas à UEMG a

exigência de reserva de vagas de que trata esta Lei, sem prejuízo da
obrigatoriedade do pagamento de mensalidades pelos alunos que a
elas tiverem acesso pelo sistema instituído por esta Lei."

Razões do veto:
"Julgamos que o parágrafo único do art. 1°, que estende às
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Fundações agregadas à UEMG a exigência de reserva de vagas,
deva ser objeto de veto. A proposição institui sistema de reserva de
vagas em Universidades Públicas, e essas Fundações são somente
agregadas à UEMG, sendo dotadas de autonomia administrativa e
financeira. O fato de uma Fundação ter optado pela agregação à
UEMG não modifica sua natureza de pessoa jurídica de direito
privado."

Incisos l e II do art. 3°:
1 - 20% (vinte por cento) para os candidatos a que se refere o inciso

Ido art. 1°:
II - 20° (vinte por cento) para os candidatos a que se refere o inciso

lI do art. 1°;
Razões do veto:
"Verificamos que os incisos 1, lI e parágrafo único do art. 3 0 são

contrários ao interesse público, pois a fixação de critérios rígidos de
distribuição de cotas pelos grupos identificados, sem levar em
consideração as diferenças socioeconômicas regionais do Estado e
das atuais e futuras instalações da UNIMONTES e da UEMG, poderão
dificultar a utilização destas vagas. Percentuais definidos em lei
impedirão que as Universidades possam desenvolver uma política de
inclusão mais adequada a situações locais e regionais. Os dispositivos
não permitem que vagas originalmente destinadas a uma categoria
sejam utilizadas por candidatos de outra categoria, caso as primeiras
não sejam integralmente ocupadas, contrariando o espírito da lei."

Parágrafo único do art. 3°:
"Parágrafo único - As instituições de ensino poderão aumentar os

percentuais estabelecidos nos incisos do caput' deste artigo, em
função do curso, do turno e da região de oferta, conforme a
composição étnica e socioeconômica da população abrangida pela
circunscrição regional da instituição e as características do público de
cada curso, com vistas a promover a igualdade de oportunidades de
ingresso nos cursos que apresentam maior demanda.

Razões do veto:
"O parágrafo único do art. 3° faculta às instituições de ensino

aumentar os percentuais estabelecidos nos incisos 1. II e III do artigo,
em função do curso, do turno e da região da oferta. Verificada essa
hipótese, o espírito da lei seria ferido, pois o caput' do art. 30



determina o percentual mínimo de 45 0 c de vagas a serem
reservadas para os grupos. Caso as instituições aumentem esse
percentual, atingindo números de vagas superiores a 500/o, OS
quotistas passariam a ser aqueles candidatos que não estão nos
grupos discriminados nos incisos 1. II e III do art. 1°, criando um
sistema de quotas inverso.

Além disso, o parágrafo único faz remissão aos incisos 1 e li do art.
30 da Proposição que foram excluídos da sanção, não podendo,
assim, subsistir."

Estas. Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
parcialmente a Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos seus Nobres Pares da Assembléia Legislativa.

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

"MENSAGEM N° 263/2004*
Belo Horizonte. 30 de julho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa. Projeto de lei que
dá a denominação de "Escola Estadual Professor Alex Machado
Kinippel" à Escola Estadual de Ensino Fundamenta!, localizada no
Município de Monte Alegre de Minas.

São essas, em síntese, as razões apresentadas pela Secretária de
Estado de Educação:

"O presente Projeto de Lei propõe seja dada a denominação de
Professor Alex Machado Kinippel à E.E. de Ensino Fundamental, no
Município de Monte Alegre de Minas.

O pedido foi formulado pelo Colegiado da Escola que, em reunião
realizada no dia 5/4/2004 homologou, pela unanimidade dos votos dos
seus membros, a indicação do nome do Professor Alex Machado
Kinippel para denominação da referida unidade de ensino, como
tributo e reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes
serviços prestados à população de Monte Alegre de Minas com
destaque às seguintes realizações.

0 homenageado nasceu no dia 24'41947 e faleceu no dia
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18/110/2002.—

Essas. Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.818/2004
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Alex Machado

Kinippel à Escola Estadual de Ensino Fundamental. localizada no
Município de Monte Alegre de Minas.

Art. 10 - A Escola Estadual de Ensino Fundamental de Monte Alegre
de Minas, situada na Av. Tiradentes, n° 191, Bairro Prudente, no
Município de Monte Alegre de Minas passa a denominar-se "Escola
Estadual Professor Alex Machado Kinippel.".

Art. 20 - 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 art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

'- Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

N° 17/2004. do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas, comunicando a vacância de um cargo de Conselheiro nessa
Corte, em decorrência do falecimento do Conselheiro João Bosco
Murta Lages.

Do Sr. Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão n° 840/2004, proferido nos autos do
Processo n° TC 005.06212003-0. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Deputado Federal Dr. Hélio, encaminhando nota técnica em
atenção ao Requerimento n° 2.813/2004. da Comissão de Defesa do
Consumidor.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.660/2004. do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Bruno Pagnoccheschi, Chefe de Gabinete da Ministra do
Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.009/2004, da Comissão de Meio Ambiente.



Do Sr. Paulo Eduardo Salge, Procurador-Geral do Município de
Uberaba, prestando esclarecimentos relativos ao Requerimento n°
3.039/2004, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Presidente da
COHAB-MG, atendendo a pedido de informação contido no
Requerimento n° 2.287/2004, do Deputado Leonardo Quintão. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.287/2004.)

Do Sr. António Aureliano Sanches de Mendonça. Presidente da
COHAB-MG, atendendo a pedido de informação contido no
Requerimento n° 2.891/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 2.891/2004.)

Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.046/2004, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelo, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.936/2004, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Coordenador Substituto da 6'
Unidade de Infra-Estrutura Terrestre UNIT - do DNIT, enviando
informações em atenção a requerimento da Comissão de Transporte
encaminhado por meio do Ofício n° 1 .491!2004/SGM.

Do Sr. Geraldo Magela de Andrade Cal, Defensor Público,
solicitando apoio a fim de que seja solucionada a greve dos
defensores públicos do Estado. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Adalberto João Patrocino. Secretário de Arrecadações de
Belo Horizonte, enviando informações em atenção a requerimento do
Deputado Leonardo Quintão encaminhado por meio do Oficio n°
729/2004/SGM.

Do Sr. Antônio Eustáquio Oliver, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente, encaminhando informações em atenção a
requerimento do Deputado Fábio Avelar. (- Anexe-se ao
Requerimento n°2.147/2003.)

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n° 3.074/2004, da
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Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. BM Antônio Damásio Soares, Subcomandante-Geral Chefe
do Estado Maior do CBMMG. prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.925/2004, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador do Estado (2), prestando informações acerca dos
Requerimentos n

o
s 2.981/2004, da Comissão do Trabalho, e

2.967/2004, do Deputado André Quintão.
Do Sr. Geraldo Sebastião Silva, Secretário Executivo da Câmara

Setorial do Atacado e da Distribuição do Estado, solicitando a
presença de representante da Assembléia Legislativa na próxima
reunião do órgão, a ser realizada em agosto e também o envio de
sugestões para a pauta dos trabalhos. (- A Secretaria Geral da Mesa.)

Do Sr. Hélio Geraldo Rodrigues Costa Filho, Diretor de Ação
Regional e Operação. prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.434/2004, da Deputada Lúcia Pacífico.

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração e
Finanças da Agência Nacional de Aguas - ANA -, comunicando ter
sido celebrado o Convênio ANA n° 005/2004, visando ao
desenvolvimento de atividades relacionadas à elaboração do Cadastro
de Usuários nas Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí, no Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Marcos Chagas Gomes, Coordenador-Geral de Orçamento e
Finanças, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, comunicando a transferência de recursos para o Fundo
Estadual de Assistência Social - MG, destinados à manutenção dos
Serviços Assistenciais, de Ação Continuada e de Abrigo - 2004. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Maria de Fátima Alves Costa Pereira. Diretora da DADS,
solicitando o empenho desta Casa em apoiar a emenda ao Projeto de
Lei n° 1.686/2004 proposta pelo Deputado Dilzon Meio, que trata dos
prêmios de produtividade.

Do Sr. Norberto Temoteo de Queiroz, Coordenador-Geral do
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Orçamento e Finanças do Ministério de Minas e Energia,
encaminhado cópia do extrato do Convênio n° 005/2004-MME,
firmado entre o Ministério e o Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Pedro Meneguetti. Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações em atenção ao Requerimento n° 2.949/2004,
do Deputado Fábio Avelar.

Das Sras. Regina Helena Cunha Mendes e Maria da Graça Oliveira
Rocha, respectivamente a Coordenadora e a Relatora da Comissão
de Políticas Públicas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CEDCA-MG -, prestando informações relativas ao
Requerimento n"2.809/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos, comunicando que foi firmado o Primeiro Termo
Aditivo ao Convênio n° 037/2003 entre a União, por meio da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República, e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes do
Estado de Minas Gerais, para implementação do Centro de Apoio a
Vítima de Crimes de Minas Gerais - CAVC-MG. com  vigência até
31/8/2005 e repasse de recursos no valor de R$208800,00. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 71 da
Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

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°1.819/2004
Declara de utilidade pública o Instituto Bruno Vianna, com sede no

Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Bruno Vianna,

com sede no Município de Juiz de Fora.
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Au. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 6 de julho de 2004.
Alberto Bejani
Justificação: O Instituto Bruno Vianna é uma associação civil,

filantrópica. em funcionamento há mais de dois anos.
Destaca-se. entre os objetivos da associação enumerados no art. 30

do seu estatuto, a prestação de serviços nas áreas de educação.
assistência social e saúde que promovam: defesa dos direitos da
pessoa humana, nos termos da legislação vigente; oportunidade ao
portador de múltipla deficiência e ao surdo-cego de integração à
sociedade: educação dos portadores de múltipla deficiência e surdo-
cegos: reabilitação dos portadores de múltipla deficiência sensorial e
surdo-cegos: assessoria a outras entidades a serem criadas, com os
mesmos objetivos desta entidade; campanhas, iniciativas, pesquisas
ou ações que visem à prevenção da deficiência: apoio e orientação às
famílias de portadores de múltipla deficiência sensorial e surdo-
cegueira, encaminhando-as para as instituições afins.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
objetivos, convém informar que o Instituto Bruno Vianna é uma
associação com personalidade jurídica própria e que seus Diretores,
reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

Assim, conto com o apoio dos colegas parlamentares para que esta
proposta de lei seja acolhida.

- 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° 1.820/2004
Altera a finalidade da doação prevista no parágrafo único do art. 1°

da Lei Estadual n° 11.620, de 4 de outubro de 1994, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ijaci.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 1 o da Lei Estadual n° 11.620. de 4

de outubro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Ijaci, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.	.........................................................
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Parágrafo único - O imóvel mencionado ao "caput" deste artigo
destina-se a construção de aterro controlado. tendo por objetivo
promover a reintegração social dos catadores de lixo, a melhoria das
condições ambientais no município, o desenvolvimento sustentado do
meio ambiente e o aumento na arrecadação do ICMS ecológico.—.

Art. 20 - Nos termos do art. 2° da referida lei, o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de três anos, contados da data da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a nova
destinação prevista nesta lei.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 2004.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O imóvel de que cuida a Lei Estadual n° 11.620, de 4

de outubro de 1994. cuja finalidade ora pretendemos alterar,
objetivava, originariamente, a implantação de distrito industrial, de
horta comunitária e à construção de casas populares no Município de
Ijaci.

Transcorridos dez anos da doação, a finalidade não foi cumprida,
tendo em vista que o distrito industrial já foi implantado em outra área.

Por outro lado, é premente a necessidade de a atual administração
municipal viabilizar área para a construção das obras de aterro
controlado, obra que a um só turno trará inúmeros benefícios para a
comunidade de Ijaci: promover a reintegração social dos catadores de
lixo, a melhoria das condições ambientais no município, o
desenvolvimento sustentado do meio ambiente e o aumento na
arrecadação do ICMS ecológico.

Considerando a relevância de que se reveste a proposição,
mormente face aos benefícios advindos da efetiva utilização do
imóvel, havido por doação do Estado há dez anos, é, pois, justo
acolher essa proposta de alteração na finalidade da doação. pelo que
contamos com o apoio dos pares para sua aprovação.

- 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°1.821/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e Ação



Social - APAS -, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Promoção e Ação Social - APAS -, com sede no Município de Montes
Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: A Associação de Promoção e Ação Social é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo o
desenvolvimento de atividades sócio-assistenciais, com sede e foro no
Município de Montes Claros.

No âmago de seu objetivo maior estão a proteção à saúde, à família,
à gestante, à criança e ao idoso, além de combater a fome, a pobreza
e de buscar soluções para os problemas de infra-estrutura da
comunidade. Além disso. divulga o esporte, o lazer e a cultura como
forma de integração social.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa entidade
e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.822/2004
Disciplina o "marketing"direto ativo e cria lista pública de

consumidores para o fim que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada lista pública para registro dos consumidores que

não desejam receber ofertas comerciais por meio de "marketing'
direto ativo (Lista Antimarketing).

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por
"marketing" direto ativo a estratégia de vendas que consiste em
estabelecer uma interação entre fornecedor e consumidor,
independentemente da vontade deste, com o objetivo de oferecer
produtos.
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Art. 20 - O Poder Executivo poderá celebrar termo de parceria com
OSCIP para a manutenção da lista de que trata esta lei.

Art. 3° - A todo consumidor residente no Estado é assegurado o
direito de requerer inclusão na lista.

Art. 40 - E vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por
meio de "marketing" direto ativo ao consumidor cadastrado na lista,
salvo com autorização prévia e expressa deste.

Art. 5° - A inclusão de consumidor na lista e a consulta à lista por
fornecedor será sujeita a pagamento de preço, na forma do
regulamento desta lei.

Art. 60 - E vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por
meio de "marketing" direto ativo a qualquer consumidor nos seguintes
dias e horários:

- nos domingos e feriados, em qualquer horário:
II - em qualquer dia, das 21 às 24 horas e de O hora às 8 horas.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao

fornecedor que detenha autorização do consumidor específica para os
horários indicados neste artigo.

Art. 7° - O descumprimento desta lei sujeita o fornecedor às
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078. de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor.

Art. 8- - No caso de acordo entre o fornecedor e o consumidor
lesado, extingue-se a penalidade administrativa, na forma do
regulamento desta lei.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2004.
Célio Moreira
Justificação: Uma empresa pode utilizar várias ferramentas para

coletar nomes dos clientes potenciais: anúncios, mala direta,
telemarketing e participação em feiras e outros eventos. Em última
instância, pode comprar uma lista de nomes de empresas de mailing
ou outras que possuam uma lista de interesse". (Philip Kotier, in
"Marketing para o Século XXI".)

O "marketing' é uma realidade no mundo dos negócios. A palavra
"marketing", segundo definição do Dicionário Aurélio, e conjunto de
estudos e medidas que provêem o lançamento e a sustentação de um
produto ou serviço no mercado consumidor, garantindo o bom êxito



comercial da iniciativa". O 'marketing" direto é aquele que possibilita
a venda do produto diretamente ao consumidor, sem a necessidade
de o produto ficar exposto num estabelecimento comercial. A
subdivisão do "marketing" direto em ativo e passivo é conceito novo
ainda não presente nos dicionários. Na opinião de Fernando Chaves,
Gerente de Marketing da Hebron S.A., o "marketing" passivo é aquele
que foca a produção, e "marketing" ativo é o que foca o consumidor.
Em suas palavras: "marketing ativo caracteriza-se pela orientação da
empresa através do marketing. sendo a satisfação das necessidades
dos consumidores o objetivo prioritário das organizações".

Para atender aos objetivos desta lei, estamos utilizando a palavra
"marketing ativo" num sentido limitado, restrito ao escopo das vendas.
Assim, as vendas por "marketing" passivo são aquelas em que o
consumidor exerce o papel ativo, ou seja, o consumidor é que
apresenta ao fornecedor a proposta de compra do produto. Já as
vendas por "marketing" ativo, pelo contrário, são aquelas em que o
fornecedor toma a iniciativa, interpelando o consumidor e fazendo-lhe
a proposta de venda do produto. Por exemplo, são vendas por
"marketing" passivo a venda no balcão, a venda por meio de
catálogos, a venda por mala direta, etc. Vendas por "marketing" ativo
são as vendas diretas em domicílio e as vendas por "telemarketing",
entre outras.

O âmbito de aplicação deste projeto restringe-se às vendas por
"marketing" ativo, pois são estas que escapam ao domínio do
consumidor. A idéia central é que o fornecedor não pode ter o direito
absoluto de interpelar o consumidor em qualquer dia e em qualquer
hora para oferecer-lhe produtos. O consumidor, por sua vez, não pode
ser incomodado - às vezes no aconchego do seu lar - para responder
a ofertas de produtos. Existe um conflito social que precisa ser
resolvido. Como este conflito envolve todo o conjunto de
consumidores e todo o conjunto de fornecedores, há a necessidade
de uma lei.

Este conflito tende a se tornar maior com o crescimento da
economia. De fato, em países muito desenvolvidos, como os EUA. o
"marketing" ativo atingiu as raias do insuportável, de tal forma que,
hoje, existem listas de consumidores (No-CalI List) em vários Estados,
além de uma lista nacional, criada em 2003. No Brasil, já existe
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preocupação das próprias empresas do setor de "telemarketing" em
disciplinar o "marketing" ativo, para evitar que esta forma de venda
acabe sendo rejeitada pelo consumidor. Noticiamos, a propósito. a
existência do Código de Ética para Telemarketing. da Associação
Brasileira de Telemarketing, e do Código de Ética da Associação
Brasileira de Marketing Direto - ABEMD -, os quais serviram de
subsídio para a elaboração deste projeto.

Passemos ao projeto.
O primeiro passo é criar uma lista na qual todo consumidor possa se

cadastrar. O fornecedor, então, caso pretenda difundir seu produto em
Minas Gerais por meio de "marketing" direto ativo, terá que excluir de
seu cadastro os consumidores que estiverem registrados na lista.
Caso o fornecedor infrinja a lei, sofrerá as sanções do Código de
Defesa do Consumidor, cuja multa tem o valor mínimo de 200 UFIRs.
A multa, entretanto, pode deixar de ser aplicada se houver acordo
entre o consumidor e o fornecedor. Isto porque, se o fornecedor
encontrou alguma forma de compensar o consumidor pelo incômodo
causado, não há mais razão para a aplicação da sanção. A decisão,
entretanto, será sempre do consumidor, que pode recusar acordo e
exigir a aplicação da multa.

No art. 60 do projeto, estabelecemos períodos em que é vedado o
uso do "marketing' direto ativo. Este período foi estabelecido com
base no Código de Ética da ABEMD, que assim estabelece:

"4.3. Nas ações de telemarketing ativo, aquelas em que o agente de
marketing direto realiza a chamada telefônica, o contato somente
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 21:30 horas, e
aos sábados, das 9:00 às 18: 90 horas. Aos domingos e feriados não
poderá ser realizada nenhuma forma de telemarketing ativo".

Um ponto importantíssimo do projeto é a possibilidade de a lista ser
implementada sem nenhum ônus para o Estado. Para tanto, basta ao
Estado celebrar termo de parceria com OSCIP (art. 2°) e permitir que
esta seja remunerada pelos consumidores e fornecedores, mediante
pagamento de preço pela inclusão e pela consulta (art. 50).

Uma vantagem deste projeto em relação às leis já existentes nos
EUA é que a lista aqui criada é genérica em relação ao meio de
comunicação, de forma que o consumidor pode registrar números de
telefone fixo, números de celulares e, até mesmo, endereços onde



não quer ser incomodado por ofertas comerciais. Nos EUA, há listas
específicas para telefones fixos, para celulares e para endereços.
Exige-se. assim, que o consumidor e o fornecedor tenham que
acessar mais de uma lista, o que é completamente desnecessário.

Regras específicas sobre o funcionamento da lista serão
estabelecidas pelo regulamento.

Com estas considerações, submeto este projeto à análise desta
douta Casa Legislativa.

1 - A multa, como toda sanção administrativa, não reverte em favor
do consumidor. Nos termos do art. 57 do CDC, o valor arrecadado
com a multa será destinado ao Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor.

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

PROJETO DE LEI N° 1.823/2004
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Menino Jesus,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Menino Jesus, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, julho de 2004.
Ermano Batista
Justificação: A Creche Comunitária Menino Jesus nasceu a partir do

sentimento comum de alguns idealizadores da comunidade de Santa
Terezinha do Bairro Menezes. em Justinõpolis, Ribeirão das Neves.

Foi fundada em 2/3/97, com o intuito de acolher crianças entre 2 e 7
anos que necessitem de um local para ficar enquanto suas mães
estão trabalhando fora de seus lares.

A instituição coopera, ainda, com o Conselho Tutelar da Criança e
do Adolescente, atendendõ crianças com necessidade transitória de
acomodação.

Hoje a Creche, já reconhecida de utilidade pública municipal, presta
assistência nas áreas de alimentação, lazer e educação a crianças da
comunidade, sempre com dedicação e com o sentimento humanitário
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que norteou seus benfeitores, amigos e voluntários desde o seu -
surgimento.

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição
ora apresentada.

- 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° 1.824/2004
Declara de utilidade pública o Instituto de Apoio Popular - IAP -

PHOENIX, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Apoio

Popular - IAP - PHOENIX, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2004.
Ermano Batista
Justificação: O Instituto de Apoio Popular - IAP - PHOENIX -, foi

criado em 30/1/2002 com a finalidade de promover o desenvolvimento
da educação, da saúde e do esporte perante a sociedade civil
brasileira e organismos internacionais, realizando programas
beneficentes, culturais, educacionais, filantrópicos, de saúde e
tecnológicos, com o intuito de criar ou incrementar o bem-estar
comunitário das populações de baixa renda.

Com atuação ampla, o referido Instituto participa ativamente de
vários movimentos, incentivando e valorizando a participação
voluntária, no desenvolvimento de campanhas para sensibilização e
arrecadação de recursos, além de identificar demandas e acompanhar
soluções para as mesmas.

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição
ora apresentada.

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° 1.825/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Malacacheta, com sede nesse município.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Malacacheta, 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. 12 de julho de 2004.
Maria Olivia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Malacacheta é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter
educacional, cultural, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa,
desportivo e outros, sem fins lucrativos, que tem como finalidade:
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de
deficiência: coordenar e executar na sua área de jurisdição os
objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado
e da Federação Nacional das APAEs; atuar na definição da política
municipal de atendimento à pessoa portadora de deficiência. em
consonância com a política adotada pela Federação Nacional e da
Federação das APAEs do Estado: articular, junto aos poderes
públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno
exercício dos direitos da pessoa portadora de deficiência; encarregar-
se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre
assuntos referentes à pessoa portadora de deficiência: compilar e
divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais, relativas à pessoa portadora de deficiência; promover e
estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas e a
realização de programas de atendimento à pessoa portadora de
deficiência; estimular, apoiar e defender o desenvolvimento
permanente dos serviços prestados pela APAE: divulgar no município
as experiências apaeanas; prestar serviços gratuitos, permanentes e
sem qualquer discriminação de clientela, na área específica de
atendimento, àqueles que deles necessitarem: desenvolver política de
auto-defensores, garantindo a participação efetiva em todos os
eventos e níveis do Movimento Apaeano.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.



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

PROJETO DE LEI N° 1.826/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores do Bairro de Cássia, com sede no
Município de Ritápolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2004.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro de

Cássia, com sede no Município de Ritápolis, foi fundada em 3/12/90 e
vem prestando excelentes serviços à comunidade.

Contribui a Associação para o incremento moral e intelectual da
pessoa humana bem como para a satisfação das necessidades da
população menos abastada, possibilitando-se, nesse diapasão, o
estabelecimento de uma parceria com o poder público em sua busca
pelo bem estar coletivo.

Desempenha a mencionada entidade ações diversificadas na área
social. No fito de concretizar a assistência às pessoas carentes, presta
auxílio aos idosos da comunidade, com doações de remédios e bens
de primeira necessidade, acompanha os portadores de deficiência
física bem como provê meios de profissionalização aos mais carentes.
O ideal de fraternidade é indubitavelmente um princípio basilar da
entidade que aqui apresentamos.

E de ressaltar que os pressupostos enumerados no art. 1° da Lei n°
12.972. de 1998, fazem-se notar na atividade da Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro de Cássia.

O que aqui intentamos é albergar com status jurídico o que
efetivamente já se implementa na convivência diuturna da
municipalidade de Ritápolis.

Com a plena convicção da ulterior homologação dos colegas de
legislatura, aguardo o tramitar regular deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188.
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N <' 3.121/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a TV Minas Sul - TV Alterosa
Sul e Sudoeste de Minas pelos dez anos de sua criação. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 3.122/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação João Pinheiro com vistas
a que preste informações relacionadas ao IDH dos municípios
mineiros. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.123/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Asa Comunicação pelos 41
anos de sua criação.

N° 3.124/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao "Jornal da Cidade' pelos 45
anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 3.125/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação de Hospitais de
Minas Gerais pelos 48 anos de sua fundação. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 3.126/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os advogados mineiros pela
comemoração do Dia do Advogado. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.127/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - pela comemoração
dos 111 anos de sua fundação. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 3.128/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Radio Guarani EM pela
comemoração dos 24 anos de seu funcionamento. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 3.129/2004, do Deputado Doutor Viana. solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG - pela comemoração dos 73 anos
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de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)
N° 3.130/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à CENIBRA - Celulose Nipo-
Brasileira S.A. pelos 31 anos de suas atividades no Brasil.

N° 3.131/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Companhia de Fiação e Tecidos
Cedro Cachoeira pelo transcurso do 132° aniversário de sua
fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N° 3.132/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a AMAGIS pelo transcurso do
32° aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 3.133/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lassance pelo transcurso do 51° aniversário de sua emancipação
política.

N° 3.134/2004. do Deputado Doutor Viana. solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Capitólio pelo transcurso do 56 0 aniversário de sua emancipação
política.

N° 3.135/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Gouveia pelo transcurso do 51 0 aniversário de sua emancipação
política.

N° 3.136/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Várzea da Palma pelo transcurso do 51' aniversário de sua
emancipação política.

N° 3.137/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Varjão de Minas pelo transcurso do 8° aniversário de sua
emancipação política.

N° 3.138/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Carlos Chagas pelo transcurso do 66° aniversário de sua
emancipação política.

N° 3.139/2004. do Deputado Doutor Viana. solicitando seja



formulado voto de congratulações com a comunidade do Município
de Buenópolis pelo transcurso do 66° aniversário de sua emancipação
política.

N° 3.140/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cordisburgo pelo transcurso do 66" aniversário de sua emancipação
política. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.141/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos agricultores mineiros pelo
transcurso do Dia do Agricultor. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 3.142/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial de
Juiz de Fora pelos 108 anos de sua fundação. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 3.143/2004. da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
preste informações acerca dos critérios para cancelamento da carteira
de condutor de veículo de aluguel-transporte intermunicipal de
pessoas dos condutores que acumularem cinco pontos por infração de
trânsito. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.144/2004. da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à realização de
auditoria para apurar adulterações nas fichas de antecedentes
criminais e nos registros da Polícia Civil. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 3.145/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Procurador-Geral de
Justiça do Estado com vistas a que enviem a esta Casa projeto de lei
complementar visando regulamentar o controle externo da policia pelo
Ministério Público.

N° 3.146/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
à inclusão dos Srs. José Geraldo Rodrigues e Cabo PM Ozéas Ribeiro
Venâncio no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas -
PROVITA.

N" 3.147/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja



formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas a que sejam
tomadas providências para a remoção imediata, pela Prefeitura
Municipal de Inconfidentes, dos resíduos tóxicos depositados
irregularmente nesse município.

N° 3.148/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas a que se proceda
à análise química do solo e da qualidade dos cursos de água
próximos à área- contaminada por resíduos tóxicos no Município de
Inconfidentes.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Maria José Haueisen e do Deputado Sargento Rodrigues (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Participação Popular e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Mauri
Torres.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
nesta tarde, inicialmente, queremos desejar aos companheiros
Deputados, que retornam a mais uma sessão legislativa, um bom
trabalho. Que Deus nos ilumine.

Aproveitando que a reunião está sendo transmitida pela TV
Assembléia, ao vivo, queremos dizer que os trabalhos dos Deputados
durante o recesso são intensos. O gabinete permanece em
funcionamento, e as viagens são constantes. Certamente, retornamos
ao Plenário e às comissões com uma carga de trabalho muito maior.

E bom que frisemos isso, já que algumas pessoas tentam distorcer
os fatos afirmando que o recesso corresponde às férias dos
parlamentares. Elas estão enganadas, pois detemos uma função
político-parlamentar. Nesse exercício, uma das cinco atribuições
previstas na Constituição do Estado é a visita aos municípios, para
discutirmos, junto à população. diversas questões. Para isso,
necessitamos de um tempo maior.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o assunto que
nos traz a esta tribuna é, de certa forma, feliz. Hoje, às 11 horas,
tivemos a oportunidade e a felicidade de estar no Palácio da
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Liberdade para acompanhar a cerimônia em que o Governador
Aécio Neves assinou um decreto determinando a chamada integração
do sistema de defesa social.

A integração das forças de segurança pública do nosso Estado é
extremamente valiosa para que Minas contabilize resultados positivos.

Parabenizamos o Governador Aécio Neves por essa grande
iniciativa, adotada logo no inicio do seu Governo. Quando candidato à
reeleição, tivemos oportunidade de procurar o então Presidente da
Câmara dos Deputados, a fim de que encaminhasse uma proposta
para a área de segurança pública, que era exatamente essa
integração. Isso só foi possível graças à ajuda da Secretaria de
Defesa Social e a proposta de nossa autoria entregue ao Governador.

Na legislatura passada, juntamente a outros Deputados desta Casa,
debatemos exaustivamente esse assunto, para que efetivamente
ocorresse essa integração da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo
de Bombeiros e do sistema penitenciário do nosso Estado. Desta
tribuna, criticamos a Polícia Civil, a Polícia Militar e o setor
penitenciário, porque não havia uma comunicação entre essas
instituições que compõem o sistema de defesa social de Minas
Gerais. Agora isso se tornou realidade, graças ao empenho e à
persistência do Governador Aécio Neves.

Desta tribuna, dissemos que a integração não atinge somente a
base territorial, já que tínhamos uma delegacia responsável por
determinado número de bairros e uma companhia da Polícia Militar
responsável também por uma quantidade de bairros em policiamento
ostensivo, mas, infelizmente, não havia nenhuma comunicação entre
a autoridade da policia ostensiva realizada pela Policia Militar e a
autoridade judiciária e policial, que era da Polícia Civil.

O Governador Aécio Neves anunciou que essa integração não
permanecerá apenas no papel, pois estão previstas, no decreto
baixado por ele, reuniões quinzenais entre o Major ou o Capitão
Comandante de determinada companhia e o Delegado chefe de
distrito, seccional ou departamento.

Foi necessário que essa integração ocorresse. Várias vezes afirmei
que não bastaria que se restringisse apenas ao topo da pirâmide das
forças policiais, pois deveria acontecer também nas demais esferas de
comando da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e
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da Secretaria de Assuntos Penitenciários.
Isso agora tende a melhorar, com a integração da base territorial. O

cidadão. quando acionar a Polícia Militar, saberá exatamente que
aquela ocorrência policial estará destinada a um distrito, a uma
delegacia e a um departamento. Assim, a integração ocorrerá
diuturnamente, paulatinamente, entre policiais civis e militares, visto
que, no encerramento dessas ocorrências, a mesma equipe de
policiais militares que se responsabilizam por uma determinada área
territorial estarão em contato permanente com os policiais civis, que.
de forma co-responsável, responsabilizar-se-ão pela mesma área.
Dessa forma, as áreas integradas e casadas estarão sob a
responsabilidade seja do Capitão ou do Major à frente de uma
companhia, seja de um Delegado de Classe 1, II ou III de determinada
delegacia distrital ou seccional. Isso facilitará a prática da ação
policial.

Sr. Presidente, ao discutir a questão de segurança pública com
intensidade, na legislatura passada. tivemos oportunidade de ser autor
do projeto que deu origem à Lei n° 13.968, que determina o acesso
comum às informações, como parte desse projeto maior de integração
das forças de segurança pública.

Portanto, o Governador Itamar Franco sancionou a Lei n° 13.968,
originada de projeto de minha autoria, no mês de julho de 2001. Essa
lei foi o embrião para essa integração de fato e de direito anunciada
hoje, às 11 horas da manhã, no Palácio da Liberdade. Tenho certeza
absoluta de que o Governador Aécio Neves, a partir desse momento,
deu mais um grande passo para que a política de segurança pública
do nosso Estado seja colocada nos devidos trilhos.

Fazemos este pronunciamento porque defendemos a integração das
forças de segurança pública durante quatro anos, desta tribuna.
Infelizmente, por uma cultura arraigada nas corporações, seja na
Policia Civil, seja na Policia Militar, essa integração foi impedida. No
entanto, o Governador Aécio Neves, ao assumir o Governo, criou a
Secretaria de Defesa Sociàl, a que se subordinam a Polícia Civil, a
Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Subsecretaria de Assuntos
Penitenciários. Assim sendo, o Governador criou um ambiente
propício para que o Chefe da Polícia Civil, o Comandante da PM, o
Comandante do Corpo de Bombeiros e o Subsecretário de Assuntos
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Penitenciários se sentassem à mesma mesa para discutir a
segurança pública de maneira integrada.

Fico feliz pela medida anunciada pelo Governador nesta manhã,
porque isso faz com que as demais esferas do policiamento, até o
nível do destacamento, sejam integradas. Aí, sim, teremos condições
até de avaliar os chefes de polícia, tanto da Policia Civil quanto da
Militar, visto que haverá áreas determinadas previamente por
resolução interna entre as corporações. Dessa forma, poderão ser
cobrados por suas atividades em cada área e fazer balanços
quinzenal, mensal e semestralmente. que serão apresentados à
cúpula da segurança pública, para que ela avalie os avanços ao longo
do tempo.

Sr. Presidente, a integração das forças de segurança pública do
nosso Estado era um sonho deste Deputado, que, por diversas vezes,
ocupou esta tribuna na legislatura passada, cobrando isso do
Governador Itamar Franco. Mas tivemos a felicidade, neste Governo,
de ver a Secretaria de Defesa Social e as áreas integradas. Hoje tive
oportunidade de parabenizar, pessoalmente, o Governador Aécio
Neves, não só por esse avanço, mas também por sua determinação.
O Governador está verdadeiramente preocupado em melhorar a
segurança pública.

Queremos dizer, Sr. Presidente, que, com a integração do arquivo
criminal, oriundo da Lei n- , 13.968, de nossa autoria, temos acesso
comum às informações entre as Polícias Civil e Militar. Durante
décadas e mais décadas, uma corporação sonegava informação à
outra: no entanto, a partir dessas ações do Governo, isso não ocorre
mais.

Tivemos a felicidade de ver as áreas integradas e de saber que
todas as ocorrências registradas num determinado número de bairros
serão encerradas na mesma delegacia distrital ou seccional. Assim
sendo, teremos condições de, por parte do Legislativo, por meio da
Comissão de Segurança Pública, fiscalizar e dar à população a
transparência e a publicidade de que necessitamos.

Com a integração dos arquivos criminais, das chamadas CICOP e
CEPOL, em que havia duplicidade de órgãos e superposição de
funções, tudo será mais fácil. No sistema antigo, o cidadão que estava
na ponta da linha e discava o número 190 tinha um prejuízo terrível no



atendimento da demanda operacional. A partir da integração.
teremos condições de dar resposta ágil ao cidadão, porque
eliminaremos a superposição de funções por parte dos comandos das
Polícias Civil e Militar, além de acabar com a duplicidade de órgãos
como CICOP e CEPOL. Hoje, temos uma central integrada única, um
banco de arquivo criminal único, uma área integrada única. Portanto,
com certeza, com o fim da duplicidade de orgão e com o fim da
superposição, teremos uma policia capaz de dar resposta mais eficaz
à sociedade.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)' - Deputado Sargento
Rodrigues, parabenizo-o pela atuação como Deputado, principalmente
na área de segurança pública.

A integração das forças de segurança pública. Polícias Civil e Militar,
no Estado de Minas Gerais é salutar e providencial.

Apesar de parabenizá-lo, fazendo um adendo a seu discurso,
gostaria de contar com a colaboração de V. Exa. numa luta. O
Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. o Pontal, se comparados com
outras regiões, têm o menor contingente de policiais militares e civis.
Por sucessivos governos essa região tão importante para o Estado,
que contribui com quase 171 c de toda a arrecadação, vem sendo
muito prejudicada. Há falta de estrutura, faltam viaturas e
equipamentos. As vezes, a própria comunidade e as Prefeituras
ajudam a colocar gasolina nas viaturas, a trocar um pneu de moto ou
de viatura.

Solicitamos, então, uma vez que a cada dia cresce a violência, uma
contribuição do Deputado, que é ligado a essa área, para que se
resolva esse grave problema no Triângulo Mineiro.

E notório também que as corporações tiveram um reajuste de
apenas 600, portanto muito pequeno. O Bloco PT-PCdoB continuará
pressionando o Governo do Estado para que, realmente, valorize o
servidor policial militar ou civil, assim como o da área de educação,
que está há 11 anos sem reajuste.

Essa é a colocação que faço. Continuaremos na luta, defendendo,
sim, os servidores do Estado e cobrando do Governador o
cumprimento de sua palavra na questão da valorização do servidor.
Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Agradecemos o aparte ao nobre



Deputado Weliton Prado. Pensamos de igual maneira, nobre
companheiro, principalmente no que diz respeito aos direitos dos
servidores, inclusive no que concerne à valorização do servidor da
segurança pública. Esse é o maior desafio que temos enfrentado
durante o nosso segundo mandato nesta Casa.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer oportunamente ao
Deputado Weliton Prado que a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais recebeu determinação do Governo e acabou de abrir
inscrições para 500 vagas no curso de Soldado. o que permitirá o
aumento do efetivo. Certamente, a região do Triângulo será
contemplada, numa distribuição técnica e devidamente criteriosa no
que se refere aos recursos humanos para policiamento ostensivo e
preventivo.

Registro minha felicidade ao receber o anúncio de que o Governador
Aécio Neves disponibilizou cerca de R$2.000.000,00 para a compra
de viaturas a serem destinadas aos 72 municípios. Critiquei desta
tribuna e da Comissão de Segurança Pública, que havia 72 municípios
no Estado que não contavam sequer com uma viatura da Policia
Militar. Portanto, com essa verba já liberada, todos os municípios do
Estado terão viatura para o atendimento. Fico muito feliz, pois novas
viaturas chegarão aos mais longínquos destacamentos,
principalmente os das regiões Norte, Nordeste, Noroeste e do vale do
Jequitinhonha, que são sofridas. Nesses locais, a ação da Polícia
Militar vai além da segurança pública, prestando serviço social à
população carente.

Senti-me extremamente feliz ao ouvir o Governador e os demais
Secretários se pronunciarem a respeito da integração, o meu sonho
que defendo arduamente. Reafirmo que o Governador está no
caminho certo. Percebemos que, para que ocorra a integração das
áreas, da central de comunicação e dos arquivos, o fim da
superposição de funções e agilidade na resposta da demanda
operacional, precisaríamos de recursos para a infra-estrutura logística,
e o Governador anunciou a liberação de mais R$15.000.000,00 a
serem aplicados na infra-estrutura da Polícia Militar.

Reforço o pronunciamento do Deputado Weliton Prado. Realmente
faltam viaturas, gasolina, coletes e equipamentos. Tenho certeza de
que, após a liberação desses recursos, a Polícia Militar, a Polícia Civil,
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o Corpo de Bombeiros e a Subsecretaria de Assuntos Penitenciários
terão condições de avançar e suprirão a questão logistica dos órgãos
que compõem o sistema de defesa social.

Mais uma vez esclareço que o Governador Aécio Neves está no
caminho certo. A integração, como ele disse, é um caminho sem volta.
Pela primeira vez na história, um Governador teve a coragem de
romper a cultura enraizada nas corporações policiais, que não cediam
em nome da população. Portanto, a integração faz com que haja
aprimoramento, agilidade e economia nos recursos humanos e
logísticos na prestação do serviço de segurança pública no Estado.

Estarei à frente da Comissão de Segurança Pública, cobrando a
execução desse projeto, porque o cidadão ganhará muito com a
integração e com a maior eficiência na área de segurança do Estado.
Obrigado.

- 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, telespectadores da TV Assembléia, público
presente nas galerias, também estive no Palácio e testemunhei o que
disse o nobre Deputado Sargento Rodrigues. Portanto, corroboro e
confirmo tudo o que foi dito com relação à implementação da unidade
das Polícias Militar e Civil, principalmente nas ações determinadas
pelo Governador Aécio Neves.

Pela primeira vez, a classe médica brasileira está trabalhando unida.
organizada em prol de um objetivo comum, como já disse por diversas
vezes desta tribuna, aonde volto para reafirmar o meu
posicionamento. por ser médico e parlamentar. Refiro-me à
implantação imediata da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos - CBHPM. E um processo que está só
começando.

Devemos ter em mente que nada se resolve da noite para o dia e
que não vamos atingir nossos objetivos de uma só vez. Já tivemos
vitórias, e tenho certeza de que, unidos, nosso objetivo final será
alcançado.

Estive ontem. 2 de agosto, participando novamente do movimento
médico em defesa da CBHPM, quando ocorreu a concentração dos
médicos na Praça da Liberdade e a caminhada até a Associação
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Médica de Minas Gerais, onde realizamos uma grande reunião em
protesto contra os planos de saúde. A presença de todos os meus
colegas e de representantes das entidades estaduais e federais foi
marcante. Essas entidades, na ocasião, também informaram, por meio
de folhetos explicativos, à sociedade em geral o objetivo do
movimento, ou seja: os médicos querem a adoção da CBHPM pelas
operadoras de planos e seguros de saúde; a CBHPM é um
documento que classifica, pela primeira vez no Brasil, os cerca de
5.400 procedimentos médicos existentes em todas as especialidades:
nela foram incluídos quase 2 mil novos procedimentos, resultado dos
avanços da ciência, que não têm cobertura pelos planos e seguros de
saúde até hoje: a classificação corrige os honorários médicos,
congelados há cerca de dez anos, apesar de as operadoras e planos
de saúde terem corrigido as mensalidades em até 4180 nos últimos
oito anos.

Como deveria ser o sistema de saúde no Brasil? O Sistema único
de Saúde - SUS - foi considerado um modelo em todo o mundo e
deveria garantir o acesso a serviços de assistência médica gratuitos e
de qualidade. E para isso que pagamos tantos impostos. Os planos e
seguros de saúde deveriam ser usados apenas como um serviço
suplementar ao SUS, para quem desejasse, por exemplo, mais
conforto nas internações hospitalares.

O que acontece, na realidade, é que o SUS está falindo por falta de
recursos e organização. Hospitais públicos e privados estão fechando
suas portas. As filas para atendimento médico-hospitalar crescem a
cada dia, e pacientes esperam anos para a realização de cirurgias e
de certos exames, principalmente os mais complexos.

Os planos e seguros de saúde cresceram no rastro da falência do
SUS e hoje atendem a mais de 38 milhões de brasileiros. O valor das
mensalidades cresce sem parar, mas a qualidade do serviço prestado
pelas operadoras é cada vez pior, fazendo multiplicar as reclamações
nos PROCONs e na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

A situação dos médicos é insustentável: além de não terem seus
honorários reajustados. eles são constantemente pressionados a
reduzir os pedidos de exames para reduzir o custo das operadoras.
Os médicos não aceitam a substituição do SUS por um sistema que
privilegie o lucro no lugar da saúde da população. Não aceitam que
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sua dignidade profissional seja pisoteada por planos e seguros de
saúde.

Contamos, pois, com seu apoio na luta pela adoção da CBHPM e
pela recuperação do SUS, que é o melhor plano de saúde. O acesso à
assistência médica gratuita e de qualidade é um direito constitucional
de todos. Cidadão, entenda o movimento, ele também o protege. Para
denunciar os abusos dos planos e seguradoras de saúde ligue para:
0800 8877700.

E relevante também destacar o meu apoio à aprovação do Projeto
de Lei n° 3.466/2004, do Deputado Federal lnocêncio de Oliveira, em
tramitação na Câmara dos Deputados, que estabelece a CBHPM
como referência de honorários médicos para o sistema suplementar
de saúde, o que já foi aceito pela ANS.

Nós, médicos, não podemos continuar à mercê das operadoras de
planos e de seguros de saúde, que são quase 700 em todo o Brasil,
nem tampouco os usuários dos mesmos, que estão extremamente
prejudicados. O Código de Ética Médica tem que ser respeitado, e
será a nossa união que resgatará a dignidade que tentam arrancar do
nosso trabalho e da nossa profissão.

Gostaria também de agradecer aos meus pares desta Assembléia
Legislativa, que, no mês de julho passado, atenderam ao meu
chamamento, ao meu pedido de apoio, em manifesto enviado às
entidades médicas e assinado por todos os 76 colegas Deputados
desta Casa, hipotecando total apoio a essa justa e necessária
reivindicação. E claro que nele também constou minha assinatura,
pois me senti no dever de ser o primeiro a fazê-lo. Esse era o meu
primeiro assunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Na última sexta-feira, dia 30 de julho próximo passado, estive em
Alfenas, no Sul de Minas, para instalação e inauguração de mais uma
unidade de armazenamento de última geração da 000XUPE, a
cooperativa de café do Sul de Minas.

Há a participação do Governo Estadual em 70% do investimento,
por meio do BDMG. e 30° da cooperativa de produtores de café de
Guaxupé. A cooperativa tem capacidade de armazenar 300 mil sacas,
entre elas café, milho e soja, para cerca de 9 mil associados de 103
municípios. E ainda armazenará grãos de cerca de 15 municípios do
nosso Estado, mais precisamente do Sul de Minas.
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Com muita alegria, pude presenciar aquela inauguração e quero,
desta tribuna, parabenizar sua diretoria e continuar torcendo pelo seu
crescimento ordenado e organizado. Espero que tenha sempre a
credibilidade de todos nós e que dê segurança aos associados desta
grande cooperativa, a maior de Minas e do Brasil. Parabenizo a
COOXUPE e a cidade de Alfenas pela grande obra.

Quero também dar uma notícia triste. Para chegar a Alfenas, a
estrada, como não é novidade, está ruim, esburacada, dificultando o
escoamento da produção, trazendo, portanto, prejuízo aos produtores
e aos usuários das estradas. Sabemos que os buracos causam
prejuízos e riscos à vida do ser humano, que é lesado em sua
integridade física, pois esses acidentes, em alguns casos, provocam
mortes. Mais uma vez, pedimos aos Governos Federal e Estadual
cuidado especial para com as estradas. Quanto mais andamos por
este grande Estado de Minas Gerais, mais percebemos a necessidade
da restauração dessas estradas.

Sabemos da luta de todos os colegas Deputados do Sul de Minas,
que reivindicam e lutam pela restauração das estradas do Sul de
Minas. Quero referendar essa cobrança, feita pelos valorosos
Deputados do nosso Sul de Minas. Faço isso, de público, nesse
instante.

Também a BR-262, rumo ao Triângulo, apresenta situação de
calamidade em determinados trechos. Mais uma vez, pedimos aos
departamentos responsáveis, ao Ministério dos Transportes, à
Secretaria de Transportes e Obras Públicas do nosso Estado, todo
esforço possível na recuperação dessas estradas.

Daqui a dois ou três meses estaremos entrando em novo período de
chuvas, e, para minha tristeza maior, acontece a paralisação da 135
também da minha região, no Centro-Norte de Minas. Logo depois de
Corinto, do tapa-buraco, ela já foi paralisada.

Voltamos a pedir à empresa Sucesso e ao DNIT a liberação dos
recursos para o reinicio das obras de tapa-buraco. Temos informação,
colhida no DNIT, de que teremos de aguardar um tempo para a
liberação dos recursos para a restauração da BR-135, como de outras
BRs do Estado. Não estamos vendo possibilidade de isso acontecer
porque houve a interrupção desse tapa-buraco, uma fase inicial, mas
que não resolve o problema. Dentro de poucos meses teremos o início
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do período chuvoso, mas depois de Corinto já paralisaram esse
tapa-buraco, que não é suficiente.

Mais uma vez voltamos, com todos os nossos colegas que têm
lutado por essas obras, para novamente pleitear a restauração da BR-
135. Estamos muito preocupados com a situação.

O Deputado Carlos Pimenta solicita aparte. Tenho certeza de que o
colega, com o qual já viajamos, levando Ministros para conseguir as
obras na região, irá também pedir a solução desse problema que não
se resolve. Concedo-lhe aparte. valoroso Deputado Carlos Pimenta.
do Norte de Minas, meu amigo e médico.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Doutor Viana.

Quero, mais uma vez, testemunhar publicamente para todo o Norte
de Minas, para todo o Estado de Minas Gerais, a persistência, o
trabalho e a luta que V. Exa. tem realizado com outros Deputados em
favor da restauração dessa rodovia. Ela se iniciou do Trevão até o
Município de Corinto e está mais ou menos transitável nesse trecho.
Quem vai a Montes Claros está passando por Pirapora, aumentando
em mais de 100km o percurso. Mas, de Corinto até Buenopólis ou um
pouco mais à frente, em direção a Montes Claros, a rodovia continua
intransitável.

O engraçado é que a gente procura o DNIT e os órgãos do Governo
Federal pedindo explicações, mas eles simplesmente dizem que os
recursos ainda estão sendo alocados. Malgrado todas as promessas
feitas, o empenho do Vice-Presidente da República José Alencar e a
disponibilidade do então Ministro dos Transportes Anderson Adauto e
apesar de todas as audiências que realizamos em Montes Claros e de
outras que temos feito em Brasília, para onde levamos nossas
reivindicações, não vemos surgir uma luz no fim do túnel. Na verdade,
o Governo Federal está empurrando com a barriga esse problema.
Estou quase acreditando que o Governo Federal está prometendo o
que não pode cumprir.

Isso é ruim, porque temos procurado, de certa forma, defender o
Presidente Lula e ainda acreditar não nas promessas. mas nos
compromissos e nos acertos que são feitos. Infelizmente, no caso da
BR-135, que está matando muita gente - e hoje mesmo houve um
acidente com morte -, estamos sentindo que o Governo Federal não



40

está honrando os compromissos que fez.
O estado lastimável das nossas BRs mata nosso povo, O Governo,

que se preocupa muito com o superávit primário, com o aumento dos
números da balança comercial, está voltando as costas para situações
como essa, desafiando as autoridades e a paciência popular.

Não sei mais o que fazer em relação à BR-1 35. Não acho que valha
a pena ir a Brasília ou recorrer aos Deputados Federais. Cansamos. A
partir de agora, o jeito é fazer como em Viçosa: a população estendeu
dezenas de faixas mostrando que as rodovias são responsabilidade
do Governo Federal. O povo deve exercer sua pressão.

V. Exa. e eu assinamos uma denúncia antecipada junto ao Ministério
Público, responsabilizando, antecipadamente, o Governo Federal
pelas mortes que estão ocorrendo. Elas devem ser creditadas na
conta da irresponsabilidade do Ministério dos Transportes. Todos os
dias alguém perde a vida na Rodovia da Morte. Falarei com os
Prefeitos e pedirei que coloquem faixas ao longo da BR-135 e enviem
fax. "e-maus" e cartas aos Deputados Federais.

Eles prometem que tamparão o buraco, as obras iniciam e
paralisam. Há 45 dias não temos informações. A paralisação ocorre
exatamente no trecho de Corinto até Engenheiro Navarro, que tem o
maior índice de acidentes com mortes. Sinto-me triste e incapacitado
para agir. Resta-me fazer pronunciamentos desta natureza, movidos
pela emoção que sinto neste momento.

Quando não matam, os acidentes destroem carros, trazendo
prejuízos enormes à população do Norte de Minas. Parabéns pelo seu
pronunciamento. Pedimos aos companheiros do PT, nossos amigos,
que ajudem a pressionar o Governo Federal, pois ele só andará dessa
forma. Com diplomacia, infelizmente, não há solução para a BR-135.
Ajudem-nos, pois são Deputados mineiros, precisamos da
sensibilidade da companheira Deputada Marília Campos, do Deputado
Biel Rocha, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, para que nos
ajudem. Defendi o Governo em várias situações, mas não tenho o que
falar, pois nesse trecho, diariamente, morrem nossos conterrâneos.
Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado. Hoje houve mais um acidente
grave.

Brigamos, porque há o recurso da CIDE, criada por lei para atender



a esse fim, que está sendo desviado para fazer superávit primário.
Não podemos concordar com isso. Não apenas Minas Gerais, mas
todo o País necessita desse recurso, que sensibilizou o Congresso e a
sociedade ao ser criado para resolver o problema crucial das estradas
e que está sendo desviado, assim como a CPMF, no caso da saúde.
Não sabemos quando essa questão será moralizada.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado Doutor
Viana. Quero cumprimentá-lo por sua fala e registrar a sua
preocupação e o trabalho que V. Exa. tem desempenhado para ver
solucionada a questão da BR-135.

Realizamos três reuniões em Montes Claros. Curvelo e Minas Novas
e tivemos a promessa de que a BR-135 seria recuperada. Passei
alguns dias em Corinto, Monjolos, Santo Hipólito e Buenópolis, onde
houve a Festa do Fazendeiro. O tapa-buracos do Trevão até Corinto
está bom, apesar de alguns buracos. Ou seja, a recuperação foi feita,
mas estão surgindo outros buracos. No entanto, a situação do trecho
de Corinto a Buenópolis é calamitosa. E um absurdo uma rodovia
daquele jeito.

A Comissão de Transporte desta Casa, da qual sou Presidente - e
tenho lutado muito -. esteve reunida em Brasília com o Ministro dos
Transportes e com o atual Diretor-Geral do DNIT, Alexandre Silveira.
Foi feita a promessa aos parlamentares de que o recurso para a BR-
135 seria liberado. Dessa forma, marcamos uma reunião nesta Casa
para discutirmos a questão da CIDE, recurso novo do Governo para
recuperação, ampliação, reforma e construção de rodovias. Dinheiro,
portanto, contingenciado e que está fazendo caixa para superávit. O
Ministro prometeu vir a esta Assembléia para debatermos a questão
até com Deputados de outros Estados: caso não pudesse
comparecer, viria o Diretor-Geral Alexandre Silveira. Não obtivemos
resposta.

Quero criticar o atual Diretor-Geral do DNIT, Alexandre Silveira, do
nosso partido, que nem atende mais telefonema dos nossos
parlamentares, o que é falta de consideração com esta Casa, a
Comissão e os Deputados.

Chega de promessa. Vidas estão sendo ceifadas na BR-135, e eles
fingem que vêem, mas não enxergam a situação dessa rodovia.

Por falta de quórum na comissão. não foi possível abrir os trabalhos
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com a minha presença e a do Deputado Laudelino Augusto. A
comissão recebeu correspondência do DNIT, em resposta a
requerimento de V. Exa. solicitando informações a respeito dos
trechos 1, 2 e 3 da BR-135. A assessoria está encaminhando essa
resposta ao seu gabinete.

A situação da BR-135 é calamitosa, vergonhosa e está trazendo
grande prejuízo a Curvelo. Corinto. Augusto de Lima e Buenópolis. As
pessoas não têm confiança em trafegar por ela, e quem está
percorrendo o trecho de Corinto a Buenópolis está correndo risco de
vida, porque a rodovia está mal sinalizada e com enormes crateras.

Tentei falar com o Sr. Alexandre Silveira, Diretor-Geral, mas,
infelizmente, depois que ele assumiu o cargo, não mais atende a
telefonemas, pelo menos a telefonema deste parlamentar, que é do
seu partido. Ele esteve em Belo Horizonte na semana passada. Houve
nesta Casa uma Comissão Especial para tratar da questão do Anel
Rodoviário. Ele não fez comunicação alguma aos Deputados desta
Casa, aos Deputados da Comissão nem ao Deputado José Santana,
Presidente Regional do nosso partido. que está decepcionado com a
atitude e com o autoritarismo com que ele vem tratando os
parlamentares depois que assumiu a direção do DNIT.

Parabenizo V. Exa.. que conhece o meu trabalho e empenho.
Estamos juntos nessa luta. Se for preciso, iremos convocá-lo à
Comissão de Transporte para prestar esclarecimentos. Não podemos
permitir que ambulâncias, caminhões de carvão e ônibus permaneçam
capotados no trecho da BR-135. Há promessas de que serão tomadas
providências. E preciso deixar as promessas de lado e partir para a
ação. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Posteriormente, continuaremos esse
intrigante assunto. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidene - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercício, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, antes de iniciar meu pronunciamento,
concederei um aparte ao Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Prestarei os devidos
esclarecimentos ao que foi dito. O Deputado Doutor Viana, bem como
os Deputados Carlos Pimenta e Célio Moreira, fazem justas



cobranças. O Deputado Célio Moreira é do PL, o mesmo partido do
Ministro do Transporte e do Diretor do DNIT. Isso mostra a pouca
solidariedade que ele tem com os próprios companheiros,
característica conhecida do Deputado Célio Moreira. Porém, ele
conhece a realidade dos fatos e poderia, pelo menos, retratar a
verdade à população, não apenas a agitação pura e simples, sem
expor o que ele sabe que ocorre.

Quando o PL assumiu o Ministério do Transporte no governo do PT,
não havia projeto para a restauração da estrada nem sequer contrato
de manutenção. Portanto, tivemos de abrir um processo de licitação
para contrato de manutenção e para a recuperação da estrada. Várias
outras estradas no Brasil também se encontravam em estado de
calamidade. que se agravou devido à inexistência de possibilidade de
fazer tapa-buracos, pois não havia mais contrato de manutenção.

O Governo teve de abrir processo de licitação para a BR-135. Para
ser feito contrato, é preciso licitação, uma vez que o Tribunal de
Contas é rigoroso, e com razão. O Governo, portanto, licitou. Não
havia centavo algum destinado a isso.

O Governo teve, portanto, de fazer um contrato internacional de
aquisição de finanças para as obras da estrada. Isso foi feito em
tempo recorde, e a situação da estrada ficou um caos, o que é comum
na realidade das estradas brasileiras, herança do Governo passado,
que não fez investimentos.

Agora o Governo inicia investimentos em diversas BRs: a BR-040,
que vai para Brasília e para o Rio de Janeiro, e a BR-135, que se
encontra em fase de execução. Falta o tapa-buracos no trecho de
Corinto a Buenópolis. De Montes Claros até Buenópolis, os buracos
estão tapados, ou seja. foi dado o mínimo de assistência. O mesmo
aconteceu de Corinto para cá. A parte que falta está em andamento,
sendo que o Governo fez também o desvio para Pirapora, exatamente
para dar acesso até Montes Claros. que estava praticamente ilhada. O
Deputado deve saber disso e preferiu omitir essa informação.

Enquanto isso, o Governo aprovou a recuperação total da estrada,
que estará pronta antes do período eleitoral, não por causa das
eleições, mas por exigência do contrato. Espero que o Deputado Célio
Moreira não vá a nenhum dos trechos fazer a inauguração da obra,
pois reclamou e duvidou tanto que não deve usar do PL e do Governo
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Lula para valer-se de que conseguiu algo. Ele apenas reclamou e
xingou, e não procurou ajudar.

O povo norte-mineiro deve ficar tranqüilo. Vamos entregar a estrada
novinha em folha, como há muito não se vê. O Deputado Doutor Viana
sabe que existe esse compromisso. E verdade que há entraves e
devemos cobrar, mas não faltamos com a verdade para fazer
gracinhas com os eleitores.

Depois não queremos ver o Deputado subir no palanque para dizer
que ajudou na construção. Em vez de fazer cobranças leais, fez
apenas reclamações com objetivos eleitoreiros, sem um pingo de
consideração com seus próprios correligionários, que nos ajudam no
Governo. E impressionante. O Ministro e o DNIT são do PL, e o
Deputado xinga o Governo Lula sem a menor preocupação. Essa é
uma característica do Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputada, aproveitando as
considerações do Deputado Rogério Correia, quero dizer que,
independentemente de o Ministro ser do meu partido, ser meu pai,
meu irmão, ou o que for, se estiver agindo errado, anunciarei aos
eleitores e aos munícipes a verdade.

Parece-me que o Deputado Rogério Correia estava em um
caminhão, indo para o Norte de Minas e caiu dele, como aqueles
cachorros que caem das mudanças, pois não sabe o que está
acontecendo.

Sei muito bem desse desvio de Pirapora, que não tem nada a ver.
Essa é uma BR que já existe há muito tempo. Além disso. o trecho
mencionado é o de Corinto a Engenheiro Navarro. E uma obra sobre a
qual o Ministro Anderson Adauto, do meu partido, fez várias
audiências em Montes Claros, Curvelo e Minas Novas, dizendo que o
dinheiro estava sendo liberado. Entretanto não foi liberado nada.
Vidas foram ceifadas, e o dinheiro liberado não paga nenhuma delas.

Tenho cobrado resultados, assim como outros Deputados do Norte
de Minas - Doutor Viana. Carlos Pimenta e Gil Pereira, com seu
trabalho à frente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas. Digo a verdade. Não ficarei calado, apenas porque o
responsável é do meu partido. Ele está agindo errado. Não me
omitirei. O Deputado Rogério Correia me conhece bem. Fomos
Vereadores e estamos trabalhando aqui na Assembléia. Não me
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curvarei diante de situações como essa. Irei denunciar os erros e
aplaudir as boas obras, assim como a boa-vontade do Governo do
Estado e da União.

O nosso partido apóia o Governo Lula. Não o critiquei, mas sim, o
Ministro e o Presidente-Geral do DNIT. O Deputado Rogério Correia
não conhece a região; está apenas pegando carona no assunto. Essa
é a situação, e estaremos cobrando, na Comissão de Transporte.
Comunicação e Obras Públicas, a promessa da recuperação da BR-
135. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)- Mas não tem a cara-de-
pau de inaugurar a obra. Isso ele não terá.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* Deputada Maria Tereza
Lara, comprarei óleo de peroba para, na inauguração, entregar a
alguns Deputados.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)'- Ele passará o óleo na
cara para comparecer à inauguração. V. Exa. criticou o tempo todo e,
agora, inaugurará a obra? Se for, receberá uma tremenda vaia do PT.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)'- E se ele for. ganhará ovo.
A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Célio Moreira, com todo

respeito e amizade. não posso concordar com V. Exa. quando diz que
o nobre Deputado Rogério Correia não conhece a região. Somos
Deputados do Estado.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. viaja por todo o Estado, e sou
testemunha de que acompanha os problemas do Norte de Minas de
perto. Não concordo com o Deputado Célio Moreira de forma alguma
quando diz que o Deputado Rogério Correia não conhece a região e
que caiu do caminhão. As informações do Deputado Rogério Correia
são verídicas. Quando o Deputado Anderson Adauto era Ministro,
solidarizamo-nos com ele no início do seu trabalho. conscientes de
que necessitaria de tempo para, pelo menos, arrumar a casa, que
recebeu totalmente desorganizada. Durante oito anos, o Governo
acabou com as ferrovias e não investiu nas rodovias, deixando o País
em um caos, pensando quê o Lula, em seis meses, desestabilizaria o
Governo. Isso não aconteceu. Pelo contrário, estamos assistindo a
ações concretas do seu Governo desde os primeiros momentos. Os
frutos começam a aparecer. O Governo, responsável, está fazendo
todo o possível para priorizar o que garante a sobrevivência. E lógico
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que desejamos uma agilidade maior na questão das estradas, mas
de acordo com a legislação e com as condições possíveis.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)- A estrada está em plena
execução, porque não havia um contrato sequer para tapar buraco.
Em tempo recorde, o Governo do PT e do PL, que tem o Ministério,
está viabilizando a obra, que será entregue. Os Deputados Carlos
Pimenta, lutador do Norte. Doutor Viana e eu estaremos presentes na
inauguração, porque criticamos e cobramos para que tudo fosse
resolvido. Alguns Deputados só poderão comparecer com óleo de
peroba.

A Deputada Maria Tereza Lara - O Alexandre, coordenador do DNIT,
quando esteve em Minas, executou um trabalho sério e responsável,
contribuindo com o Governo Federal. Sempre que falamos em
Governo, referimo-nos aos Governos do PT. do Pi- e dos partidos
coligados, que são co-responsáveis quanto às dificuldades e quanto
às ações positivas. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
eu e a Deputada Jô Moraes estivemos em Brasília, nos dias 15 e 17
de julho, como delegadas desta Casa, com muita honra, durante todo
o encontro nacional de políticas para as mulheres. A Deputada Lúcia
Pacífico esteve presente como observadora. Essa foi a primeira vez
que o Governo brasileiro promoveu uma ampla e democrática
consulta para identificar as questões que mobilizam as mulheres das
diferentes regiões do País. Contamos com a presença de 1.600
delegadas e mais de 300 observadoras e convidadas. De Minas
Gerais, estiveram presentes 129 delegadas. Esse encontro foi
extremamente importante. Independentemente da condição
econômica, social. étnica, racial, religiosa ou de orientação sexual,
esse encontro foi realizado.

Desde 19/12/2003, quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
assinou um decreto convocando a Primeira Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres, teve início um processo de mobilização
que envolveu 120 mil mulheres em mais de 2 mil municípios dos 26
Estados e do Distrito Federal. Elas elaboraram cerca de 3.800
propostas durante as conferências estaduais e municipais, para a
construção de um plano nacional de políticas para as mulheres.

Os resultados das conferências estaduais, consolidados em
diretrizes, foram apresentados e debatidos entre os dias 15 e 17 de
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julho, em Brasília, durante a conferência. Em razão da amplitude e
da importância do tema - Políticas para as Mulheres: um Desafio para
a Igualdade numa Perspectiva de Gênero -, o evento, organizado pela
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, atraiu a atenção de governos,
parlamentares e movimentos sociais de diversas partes do mundo.
Além da delegação do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas
para a Mulher - UNIFEM -, da Comissão Econômica para a América
Latina e Caribe - CEPAL - e do Fundo de População das Nações
Unidas, estiveram presentes comitivas de países como Portugal.
México, Chile, Angola, Cuba e Equador.

Na cerimônia de abertura da conferência, o Presidente Lula
anunciou a criação de um grupo de trabalho interministerial. que será
responsável pela elaboração do plano nacional de políticas para as
mulheres. Coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres e pelo grupo de trabalho interministerial, os trabalhos
deverão ser concluídos no prazo de 60 dias. A versão definitiva do
plano será divulgada em novembro, marcando o encerramento das
comemorações do Ano da Mulher no Brasil.

Entre as deliberações constam temas nas áreas de saúde. infra-
estrutura e moradia, segurança, efetivação dos direitos humanos,
civis, políticos, sexuais e reprodutivos e o desenvolvimento de
políticas de educação, cultura, comunicação e produção de
conhecimento para a igualdade.

Em relação ao enfrentamento da pobreza, as propostas apontam
para a capacitação profissional das mulheres e a criação de
oportunidades de trabalho, para o estimulo à formação de
associações e cooperativas, para o incentivo à agroindüstria, à pesca,
ao ecoturismo, ao artesanato e à ampliação do crédito rural, com a
titularidade da terra para a mulher. Nesse ponto foi um grande avanço,
uma vez que as profissionais se destacaram em todos os campos,
especialmente na zona rural e na formação de associações e
cooperativas. Essa ação fará com que diminua o índice de pobreza
entre as mulheres, com especial destaque para aquelas que
trabalham no campo.

Sobre a violência doméstica, que atinge 6,8 milhões de brasileiras
maiores de 15 anos, foi reafirmada a necessidade de ampliação e
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criação de serviços de atendimento às mulheres em situação de
violência, como centros de referência. casas-abrigo e delegacias
especializadas. Foi enfatizada a importância da criação de núcleos de
mulheres nas Defensorias Públicas e da capacitação de profissionais
que atuem nos diferentes serviços disponíveis, bem como a
necessidade da revisão da legislação que trata da violência doméstica
contra a mulher.

As delegadas deram um enfoque especial à saúde, demandando a
revisão das campanhas, dos tratamentos e dos exames laboratoriais
para a mulher com câncer de colo do útero e de mama. Elas querem.
ainda, mais acesso a informações sobre parto, aleitamento e sobre
doenças que atingem principalmente a população negra, além da
humanização no atendimento às mulheres nos hospitais públicos.

Os direitos civis, políticos, sexuais e reprodutivos das mulheres
também são pontos importantes das deliberações. Entre eles, a
ampliação do número de instâncias de executivos estaduais e
municipais que tratam de políticas para as mulheres e dos
mecanismos de controle social, assim como a realização de
campanhas para a promoção dos direitos das mulheres.

A conferência deliberou, ainda, pela necessidade de políticas na
área de educação que promovam uma formação não sexista e não
discriminatória de crianças e jovens. A propósito disso, gostaria de
pessoalmente ressaltar a grande necessidade de que haja informação
e formação para as mulheres, sobretudo para as jovens e para as
adolescentes, a fim de que não ocorra gravidez não desejada.

E importante ressaltar que, desde o início deste Governo, foram
sancionadas leis que contemplam os interesses da mulher: a Lei n°
10.710, que altera a Lei n° 8.213, a qual restabelece o pagamento,
pela empresa, do salário-maternidade devido à segurada ou
empregada gestante: a Lei n° 10.778, que estabelece a notificação
compulsória dos casos de violência contra a mulher que for atendida
em serviços de saúde públicos ou privados: e a Lei n° 10.886, que
tipifica como crime a violência doméstica.

Juntamente com a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, o Governo Lula vem incorporando em todas as suas ações
a perspectiva de gênero. As mulheres têm preferência na titularidade
do Cartão Alimentação e do Bolsa-Família. No campo, o Programa
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF -
abriu espaço privilegiado para as trabalhadoras rurais, concedendo-
lhes acesso ao crédito por meio do PRONAF Mulher. No âmbito da
reforma agrária, a titularidade das terras concedidas é, agora, dividida
entre marido e mulher. A Campanha do Registro Civil é outro projeto
que beneficia milhares de brasileiras, bem como o Programa Nacional
de Documentação da Trabalhadora Rural, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, em parceria com a Secretaria e diferentes
órgãos do Governo.

A Secretaria Especial executa três programas constantes no Plano
Plurianual 2004-2007: Combate à Violência contra a Mulher,
Igualdade nas Relações de Trabalho e Gestão da Política de Gênero.
Para coibir a violência contra a mulher, estima-se que, até o final do
ano, 1.400.000 mulheres sejam beneficiadas pelas ações de apoio a
centros de referência e casas-abrigo para mulheres que se encontram
em situação de violência ou que correm risco de vida. Ainda devem
ser oferecidos cursos de capacitação para mais de 6.300 profissionais
de instituições públicas, atuantes no combate à violência contra a
mulher. No segundo semestre deste ano, será encaminhada ao
Congresso Nacional proposta de medida legislativa que combata a
violência doméstica contra a mulher.

Dentro do programa de Igualdade nas Relações de Trabalho, a
Secretaria assinou convênio com o SEBRAE nacional e com a
Associação das Mulheres de Negócios para capacitar, em oito
Estados, mulheres para o empreendedorismo. No programa Gestão
da Política de Gênero, tem sido estimulado o debate sobre a situação
da mulher no Brasil, como aconteceu no seminário A Mulher e a
Mídia, realizado nos dias 26 e 27 de junho, no Rio de Janeiro. com  a
participação de destacadas profissionais da imprensa nacional.
Durante o encontro, foi discutido o papel da mulher como produtora de
noticias e o tratamento dispensado pela mídia às mulheres, quando
elas são a notícia. Abordou, ainda, temas como a construção da
informação envolvendo a pluralidade de gênero, a relação da
imprensa com a sociedade civil organizada e as condições de trabalho
das comunicadoras.

Sr. Presidente, devido à grande importância desse evento, que
contou com a participação de 1.600 delegadas do Pais inteiro no
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nosso Governo, gostaria de pedir a V. Exa. um prazo de um a dois
minutos, para que a nossa companheira Deputada Jô Moraes
pudesse falar, já que também participou o tempo todo da conferência
como uma das delegadas representantes.

Faço questão que ela tenha a palavra sobre esse tema, porque
acompanhamos todo o processo da Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Cara Deputada Maria Tereza
Lara, agradeço, inclusive, a lembrança. mas gostaria de dizer-lhe que
fiquei muito satisfeita. V. Exa. deveria reproduzir essa avaliação da
conferência de mulheres para que pudéssemos informar aos
movimentos, a todos os participantes e a esta Casa a dimensão, o
aprofundamento do evento e como naquela ocasião foram
apresentadas propostas absolutamente inovadoras.

Agradeço a lembrança de V. Exa. e a generosidade do Presidente
Deputado Rêmolo Aloise. Tenha a certeza de que voltaremos a esse
assunto.

Cumprimento-a. Deputada Maria Tereza Lara, por ter participado tão
ativamente de todas as etapas dessa conferência, de significativa
importância para nós todas.

A Deputada Maria Tereza Lara - Obrigada, Deputada Jô Moraes.
Poderemos, depois. discutir esse documento. Muito obrigada.

- Sem revisão do orador.
2 a Parte (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Sr. Presidente. Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, companheiros da Casa, com grande
satisfação retornamos às nossas atividades parlamentares e renovam-
se as esperanças de sempre utilizarmos esta tribuna para defender o
povo do nosso Estado. E desta tribuna que o Deputado reivindica,
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pleiteia e discute, que se afloram os ânimos e as cobranças, mas é
também desta tribuna que o Deputado agradece.

Há momentos importantes para o plantio. o cultivo e a colheita.
Portanto, neste momento, agradeço ao nosso Governador Aécio
Neves e ao nosso Presidente Lula. Faço isso com muita alegria e
satisfação, representando o povo da minha querida região sul-mineira.

Desde o mandato do ex-Governador Itamar Franco, venho a esta
tribuna cobrar veementemente a recuperação das nossas estradas: as
rodovias 290 e 259. de Pouso Alegre a Jacutinga. destino Ouro Fino:
Pouso Alegre, Ouro Fino a Monte Sião; Pouso Alegre a Bueno
Brandão. Quantas reclamações, considerações e pedidos fizemos à
época. Continuamos a cobrar, a pedir e a demonstrar nossa
preocupação em defesa do povo de nossa região sul-mineira,
particularmente de minha querida terra natal de Ouro Fino.

Hoje agradeço ao nosso Governador Aécio Neves, ao Secretário
Agostinho Patrús. ao Cel. Renato. Diretor do DER. aos engenheiros e
às empreiteiras. Todos não têm medido esforços para a reconstrução
das nossas estradas.

Com muita satisfação, anuncio a recuperação das nossas rodovias.
A rodovia de Ouro Fino a Pouso Alegre já está recuperada. Dentro do
Município de Borda da Mata, o DER tem feito um serviço
extraordinário, que estamos acompanhando atentamente. Essa obra
era uma antiga reivindicação dos moradores do município. Tenho
certeza de que será uma grande conquista para o município e a
região.

A nossa rodovia até Monte Sião está praticamente recuperada,
reconstruída, dando condições de tráfego aos turistas e à população.
Está em fase adiantada a recuperação da rodovia 290. de Jacutinga à
divisa de São Paulo. E um trabalho extraordinário. O Sul de Minas,
particularmente o Circuito das Malhas, ganha um grande leque de
esperança, desenvolvimento e progresso.

Na semana passada, reunimo-nos com todos os proprietários de
malharias da região, quando observamos a alegria, a satisfação das
pessoas em razão do aumento de turistas na região, bem como a
alegria daqueles que utilizam a BR-290, que vai até Campinas e é
uma das principais do Sul de Minas.

Sr. Presidente, apesar de ter dito publicamente na minha região,
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faço questão de deixar registrado. em nome de toda a região sul-
mineira, nos anais desta Casa, os nossos agradecimentos pelo
desprendimento e determinação do Governador e do Secretário
Agostinho Patrús, do DER e do conjunto que tem tocado as obras,
particularmente do engenheiro do DER, Dr. Sebastião Elias.

Queremos ainda continuar a luta. Temos dois compromissos: a
recuperação do trecho de Inconfidentes a Bueno Brandão, até a divisa
com São Paulo. em Socorro. Por outra vertente, há também o trecho
de Jacutinga a Pinhal, onde há 14km que necessitam de reconstrução
ou pavimentação asfáltica. Da mesma maneira que o Governador
assumiu o compromisso, estamos acompanhando essas grandes
conquistas.

E necessário que se registrem os agradecimentos ao Presidente
Lula, o que faço com muita alegria, pois viabilizou a recuperação da
BR-459, do trecho de Poços de Caldas a Itajubá. Durante o recesso,
viajamos constantemente por esse importante eixo da rota
tecnológica. Vimos as máquinas trabalhando em ritmo acelerado.
Registra-se uma parte em Itajubá e Santa Rita e outra de Pouso
Alegre, Congonhal e lpuiúna até Poços de Caldas, cidade do nosso
caríssimo Deputado Sebastião Navarro Vieira.

Isso se deve ao esforço dos Governos Federal e Estadual. Ao
melhorar a trafegabilidade de nossas rodovias, trazemos alegria e
esperança de viabilização de novos projetos na região. Para quem
usa a Fernão Dias, temos ainda, o trevo de Varginha, que está em
franca atividade. Isso também acontece com Pouso Alegre.

Quero, mais uma vez, não só cobrar, como já fizemos inúmeras
vezes. Estou aqui com a mesma transparência para deixar registrados
nos anais desta Casa meus agradecimentos ao Governo Federal e ao
Estadual, em razão dos melhoramentos que têm levado à nossa
região.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
cumprimento os companheiros pelo retorno depois do recesso.
Parabenizo o seu trabalho. Nós, seus amigos e companheiros,
reconhecemos a sua luta e incansável disposição em dedicar o seu
trabalho ao Legislativo.

Temos de reconhecer que ainda há dificuldades em várias estradas
federais no Estado. Todavia, não poderia deixar de divulgar por meio
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da TV Assembléia uma obra que está sendo realizada na BR-265.
de Lavras a Barbacena. São João dei-Rei foi muito beneficiada, em
razão das obras, que, aliás, estão acontecendo neste momento. Trata-
se de uma duplicação, revitalização da rodovia que vai de São João
dei-Rei a Tiradentes. E uma obra de extrema qualidade, está sendo
executada com muita competência e vai unir novamente São João
dei-Rei a Tiradentes, em virtude da tradição política e do cunho
turístico. Agradeço ao Governo do Estado que, em parceria com o
Governo Federal, traz mais esse benefício para a nossa região.
especialmente, para a minha São João dei-Rei. Obrigado. Parabéns
pelo seu trabalho!

O Deputado Daimo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero agradecer
sua benevolência e manifestar a nossa alegria pela participação
efetiva do Governador Aécio Neves, no que se refere ao plano de
segurança pública. Aliás, voltando um pouco, pois a história é curta,
podemos lembrar com tranqüilidade as palavras do Governador Aécio
Neves, quando assumiu o Governo.

Há prioridade para a segurança pública. Tivemos o piano
emergencial, e o Governador não tem medido esforços para que a
segurança pública de Minas Gerais seja dotada, acima de tudo, de
excelência. Sabemos que tem prestigiado os valorosos policiais civis e
militares, por meio de várias ações desta Casa, assim como do
caríssimo Deputado Sargento Rodrigues. Mas também, por parte do
Governo Aécio Neves, não tem faltado nenhum apoio quanto à
segurança do povo mineiro.

Queremos, ainda, manifestar nosso apoio, na expectativa de que
brevemente cheguemos a um denominador comum quanto a essa
discussão, que está terminando, da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais.

O nosso Secretário Anastasia tem, por diversas vezes, participado
dos debates. O Presidente desta Casa também, assim como vários
Deputados que têm feito gestões junto ao Governo do Estado para
solucionar esse problema da Defensoria Pública, e a greve já está
acabando.

Teremos, depois de amanhã, às 15 horas, a sanção do plano de
carreira dos servidores da educação. no Palácio da Liberdade. Esse
será um ponto marcante na administração Aéco Neves. Desde que
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nosso Governador assumiu, sempre houve esse compromisso com
os servidores da educação. Por essa sanção, que acontecerá na
quinta-feira, às 15 horas, que contará com a presença de nossa
Secretária Vanessa Pinto, pela ação de todos os Deputados desta
Casa, que participaram efetivamente para a construção desse plano
de carreira, daremos um dos passos mais importantes na educação
de Minas Gerais.

Quero, mais uma vez, saudar e agradecer ao Governador Aécio
Neves, por sua transparência, vontade e compromisso com os
servidores da educação. Sem dúvida, o plano será sancionado na
quinta-feira. Conseqüentemente, o piso salarial será remetido a esta
Casa, com muita disposição, sem absolutamente nenhuma
possibilidade negativa financeira por parte do Estado.

Estamos no ritmo de grandes investimentos e trabalhos. Esta
semana, tenho certeza, será dedicada aos servidores da educação de
Minas Gerais, pela sanção do plano, um dos projetos mais
importantes que nosso Estado de Minas Gerais e esta Casa já
aprovaram, que o Governador sancionará. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de voltar ao
assunto da BR-135, do Deputado Rogério Correia, sobre a queda de
um caminhão de carvão.

Minha amiga Deputada Maria Tereza Lara, até não concordando
com minha fala, disse que o Deputado não conhece bem o Norte e o
centro de Minas. Estado que tem 853 municípios, que ele conhece.
Não conheço esses 853 municípios do Estado, mas acredito que,
conforme a Deputada diz, o senhor conhece.

Quero levar ao conhecimento do Deputado Rogério Correia,
localizando-me no trecho entre Corinto a Pirapora, que sou o segundo
Deputado mais votado na cidade de Corinto e tenho lutado por essa
região. Serei implacável lutador pela melhoria de vida não só do povo
de Corinto, mas também do das regiões central e Norte de Minas.
Com certeza, com os outros Deputados atuantes da região.

Ele questionou muito a questão do PL, de o Ministro e o Diretor-
Geral do DNIT serem do meu partido, dizendo que não poupei críticas.
Se fizerem coisa errada haverá críticas, sim, mas se fizerem coisas
boas, logicamente, receberão elogios.

Não vou à inauguração e quero dizer a ele que essa obra já foi



inaugurada há mais de 30 anos.
O que está sendo feito lá é uma recuperação, um tapa-buracos. Não

se deve fazer igual a algumas Prefeituras que estão inaugurando até
varrição de rua ou placa de BR. Não. O trabalho está sendo feito, mas
no ritmo de tartaruga. Com isso. pessoas estão morrendo.

O que fizemos foi apenas protestar porque, enquanto pessoas estão
morrendo, o dinheiro está guardado no cofre. E um dinheiro novo da
CIDE. que já foi pago pelo cidadão brasileiro. No entanto, esse
dinheiro está guardado para superávit primário. Não podemos
concordar com essa situação.

Ontem. em Tocantins. o Governador do Estado estava reunido com
vários Governadores de outros Estados do Brasil, e concordaram em
levar ao Presidente da República o entendimento de que o dinheiro
para a recuperação das nossas estradas e para a segurança pública
não pode ficar contingenciado.

Não falei nada que não fosse a verdade. Não falei mal do Presidente
Lula. Agora vejo o Deputado ficar incomodado porque eu teria
criticado o Presidente Lula. Tenho grande respeito pelo Presidente e
sei que S. Exa. quer o bem do Brasil, como também desejam vários
administradores petistas. No entanto, alguns administradores pisam
na bola. Estaremos nominando os que pisarem na bola,
independentemente da cor ou sigla partidária.

Estamos atentos e faremos as cobranças devidas. Diremos ao povo
a verdade sobre os Ministros e homens do Governo que forem a
regiões em que atuamos, fizerem promessas e não as cumprirem.
Com relação à 135, ao tapa-buracos, o prazo para término da obra é o
final de agosto. E há ainda a recuperação para até outubro.

Sr. Presidente, se convidado a participar de eventos, mesmo em
cidade onde militamos, com toda a certeza, estarei presente. Levarei o
vidrinho de óleo de peroba, porque se alguém, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, cair de um caminhão de carvão na 135. serei obrigado
a levar o óleo.

Espero que a recuperação total da 135 seja o mais breve possível,
porque a sua precariedade tem prejudicado muito a economia da
região. Não se trata de obra cara. Estamos vendo o Brasil ajudar
nossos irmãos de outros países e nós precisamos também de
recursos.



Estaremos atentos aos prazos. Daremos ciência aos mineiros de
toda correspondência que chegar a nossa Comissão de Transporte.
Precisamos das informações corretas, itinerário e medições.
Esperamos que o DNIT responda aos requerimentos encaminhados.
principalmente os referentes à 135 e à 381.

Com relação ao nosso anel rodoviário, o que vemos é um empurra-
de-lá-para-cá, quando um diz que é obra de responsabilidade federal.
outro diz que é estadual, e outro diz que é municipal. E o corredor da
morte está aí, com as pessoas morrendo.

Sr. Presidente, o que foi dito é verdade, doa a quem doer. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Na BR-135 não ocorre uma operação
tapa-buracos. Os Deputados que conhecem o Norte de Minas sabem
que o tapa-buracos é uma etapa para que fique transitável. A licitação
é para o recapeamento asfáltico em sua totalidade. Em outubro, a
rodovia será entregue novinha em folha, sendo a primeira vez que a
BR terá recapeamento asfáltico. Até então, só haviam sido feitas
operações tapa-buracos, deixando-a nesse estado.

Transito há, pelo menos, dois mandatos na região e sei disso. Os
Deputados que estão por lá há mais tempo também sabem. Os que
estão chegando agora precisam se informar melhor. A Deputada Ana
Maria Resende, profunda conhecedora da região, sabe que esta é a
primeira vez que ocorre o recapeamento asfáltico.

A operação tapa-buracos, em andamento, é para dar transitabil idade
à rodovia enquanto o recapeamento total é feito, até outubro. Os
Deputados serão convidados para a inauguração, especialmente os
que têm eleitores na região, como é o meu caso, com mais de 7 mil
votos. Agradeço ao sertanejo minha inserção, por meio do projeto do
Pró-Pequi. aprovado por unanimidade. Porém, é preciso que alguns
Deputados tenham cuidado. Primeiro ele disse que não ia à
inauguração; agora deixou espaço para o convite. Deve ter cuidado
para não cair do caminhão, porque o peso da cara-de-pau pode
provocar um tombo feio. Isso sem falar na possibilidade de vaias.

O Governo Fernando Henrique Cardoso deixou o País em condições
tão precárias que não é fácil recuperá-lo. Felizmente, isso está
ocorrendo. O Brasil entrou em uma nova era de crescimento
econômico, está recuperando rodovias e infra-estrutura, está livre do



apagão e ficará livre do paradão que já estava anunciado, além de
outras mazelas.

Portanto, o Governo Lula começa, com seus aliados, entre eles o
PL. que é importante, a dar certo. Infelizmente, alguns "companheiros"
preferem a crítica fácil. Achavam que o Governo não se recuperaria e
entraram no oposicionismo, mesmo integrando partidos que compõem
a base do Governo, como é o caso Deputado Célio Moreira. Quem
não se lembra do Deputado Célio Moreira criticando o retorno dos
trens? Até estranhei Deputado mineiro contra trem, uai! Agora reclama
da recuperação da estrada.

Ora, é evidente o cuidado do Governo para a recuperação da infra-
estrutura brasileira. Peço ao Deputado Célio Moreira que se contenha
e não vá à inauguração, que será belíssima, com Prefeitos da região e
Deputados. E uma pena que o Deputado tenha que ficar de fora
porque não acreditou no próprio partido, no PL, que tem um Ministro e
o Presidente do DNIT, que realiza um belo trabalho de recuperação.

Para subir no caminhão e comemorar, é perigoso a cara-de-pau
pesar com o óleo de peroba, tomar um tombo e se machucar. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, quero apenas fazer uma
correção a respeito do que disse em relação ao acidente.

A assessoria do meu gabinete acabou de me informar que o
acidente a que me referi em meu pronunciamento ocorreu na BR-040,
no entroncamento de Pompéu, e que houve sete mortes. Quero
esclarecer que o acidente foi grave, mas em trecho recuperado da
BR-040. Tive a informação inicial de que teria sido no trevão de
Curvelo, mas aconteceu a cerca de 13km adiante, na BR-040,
envolvendo um caminhão e um carro, na manhã de hoje. Obrigado,
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de informar que
doarei o óleo de peroba, caso algum Deputado caia de um caminhão
de carvão no trajeto da BR-135. Estou sendo impedido de ir à sua
inauguração. Não irei.

Se realmente a recuperação da BR-135 se concretizar até outubro,
percorrerei a rodovia do trevão até Montes Claros para fiscalizar, o
que é nossa obrigação, juntamente com alguns Deputados Federais
que têm lutado nesse sentido, como os Deputados Virgílio Guimarães



e Athos Avelino, e darei os parabéns. Entretanto, a cada dia a
promessa é adiada para o próximo mês, e, com isso, muitas vidas
estão sendo ceifadas.

No mês passado, próximo ao trevo de Morro da Garça, houve um
acidente: um caminhão passou por cima de uma ambulância,
matando, salvo engano, cinco pessoas, inclusive uma senhora
grávida. Ficarei calado diante disso?

Cobramos o que foi prometido, pois não queremos que ninguém
morra na BR-135. Isso não é obrigação, mas dever, porque o povo já
pagou. e essa obra deveria estar pronta há muito tempo, desde o
Governo passado.

Disse que realizamos várias audiências públicas em Montes Claros,
Curvelo e Minas Novas. Prometeram que a verba seria liberada. A
rodovia de Corinto a Engenheiro Navarro, principalmente o trecho de
Corinto a Buenópolis, está intransitável. Os caminhões e os carros de
passeio estão passando pelo acostamento, quando existe, porque não
há condição de trafegar pela rodovia.

Sr. Presidente, quero dizer ao companheiro Rogério Correia, que
também tem representação no Norte de Minas, que. se  for convidado,
avaliarei se irei ou não. Mas se o Deputado Rogério Correia falar para
eu não ir. irei. Não deixarei de comparecer à inauguração de obras
importantes, de criticar e de levar ao conhecimento público a verdade.

O Deputado Rogério Correia afirmou que eu não fui solidário com
um Ministro do meu partido. Estive, com a Comissão de Transporte da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no gabinete do Ministro, que
prometeu que viria aqui e que, se não pudesse, enviaria o Diretor-
Geral do DNIT. Entretanto, eles não compareceram. Cobro-lhes
coerência, independentemente de serem do meu partido. Se fazem
isso em seu partido e ele permanece calado, o problema é dele.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve e darei
esse assunto por encerrado. A verba está liberada. A obra está sendo
feita, primeiramente oferecendo transitabilidade. por meio dos tapa-
buracos, em quase toda a sua extensão, faltando um trecho, que
ainda será feito. A partir daí, a estrada será feita novamente, não
apenas utilizando o processo de tapa-buracos, mas todo o
recapeamento asfáltico será feito, para que fique novinha em folha.

Isso é obra do Governo Lula, que é do PT, do PL, cujo Ministro faz
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parte desse partido, e assim por diante. Estamos trabalhando
incessantemente para que o povo norte-mineiro tenha acesso ao
desenvolvimento e possa usufruir de uma boa estrutura para passeio
e lazer, por meio de uma estrada adequada.

O Deputado Célio Moreira deveria ser proibido de ir à inauguração
da BR-135. devido à sua incoerência. Por mais que ele passe óleo de
peroba na cara. não aliviará a incoerência e a sua falta de
companheirismo para com seus colegas de partido.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, no início da reunião de
hoje fiz um aparte na fala do Deputado Sargento Rodrigues,
parabenizando-o pela atuação na área de segurança pública e
considerando salutar e providencial a integração das Polícias Civil e
Militar em Minas Gerais.

Volto a esta tribuna para fazer uma cobrança ao Governo do Estado
e dizer-lhe que Uberlândia. Araguari. Uberaba, Patos de Minas, Monte
Alegre, enfim. as cidades do Triângulo, do Pontal e do Alto Paranaíba
também fazem parte de Minas Gerais e, portanto, querem ser tratadas
com respeito e dignidade.

Entra e sai Governo, mas o discurso continua o mesmo. Na hora de
levar as realizações para o Triângulo Mineiro, para o Pontal e para o
Alto Paranaíba, infelizmente, esses recursos não chegam. Eles saem
do Triângulo Mineiro, chegam aos cofres públicos. mas, na hora de
distribuir o bolo, a recíproca não é verdadeira. Contribuímos com 17%
de tudo que é arrecadado no Estado de Minas Gerais, mas
recebemos menos de 3%.

No orçamento, para construção de escola no Triângulo Mineiro, no
Pontal e no Alto Paranaíba, não há nada. Não há um centavo para a
construção de escolas nessa região. Há 17 anos que não se constrói
nenhuma escola estadual por lá.

Temos em Uberlândia o Hospital das Clínicas, da UFU. O Governo
fez o programa de fortalecimento dos hospitais, mas a única cidade
que não estava, inicialmente, contemplada era Uberlândia. Repito: o
Hospital das Clínicas em Uberlândia não estava contemplado nesse
programa, para receber esses recursos. Denunciamos, brigamos, o
Governo recuou e destinou os recursos.

No início do ano passado, no mês de março, cerca de 70% das
crianças estavam sem a merenda escolar, em função de o Governo
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Estadual não ter repassado os recursos, já recebidos do Governo
Federal.

A situação estrutural da Polícia Militar do Triângulo Mineiro é muito
difícil. Eles vivem com muitas dificuldades, com o apoio dos
empresários, das Prefeituras e da comunidade. Algumas viaturas não
possuem pneus, faróis, cinto de segurança etc. A gasolina é paga
pelos empresários, pelos Prefeitos e pela comunidade. O Governo
precisa de ter mais sensibilidade, principalmente na região do
Triângulo Mineiro, do Pontal e do Alto Paranaíba.

Repetirei, quantas vezes forem necessárias, que, infelizmente, na
época das eleições os candidatos aparecem e, depois de eleitos,
viram as costas para o povo. Não permitiremos isso de maneira
alguma. Fui o Deputado Estadual mais bem votado de toda a história
do Triângulo Mineiro, do Pontal e do Alto do Paranaiba e sou
representante de todas as regiões de Minas. Não podemos aceitar, de
forma alguma, a discriminação.

No orçamento do ano passado, foram destinados ao Triângulo
Mineiro apenas 10% dos recursos para reformas de escola que foram
destinados a outras regiões. Por quê? Acham que o Triângulo Mineiro,
o Pontal e o Alto do Paranaíba são a Miami de Minas Gerais? Pensam
que lá há de tudo e não precisam de mais nada? Muitas vezes, essa é
a visão do Governo de Minas, mas não permitiremos que isso
continue. O Triângulo irá levantar sua voz. Continuaremos protestando
e nos organizando na região, independentemente de partido e
concepção ideológica.

Vamos nos unir, porque a situação é muito séria. O teto está caindo
na cabeça das crianças. Apesar de essa não ser uma
responsabilidade do parlamentar, reformamos cerca de 20 escolas em
Uberlândia. Trabalhamos junto com nossa assessoria no carnaval,
nos feriados, nos sábados e nos domingos. Fomos a essas escolas
fazer pinturas educativas nas salas de aula, a fim de estimular os
estudantes a permanecerem lá.

Infelizmente, o Governo do Estado abandonou a educação no
Estado, e no Triângulo Mineiro a situação ainda é pior. Fizemos
pequenas reformas nas escolas, sem receber um centavo.
Trabalhamos em mutirão nos feriados e nos fins de semana, para
fazer as reformas que eram obrigação do Estado.
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Mais uma vez, venho cobrar do Governo respeito ao Triângulo
Mineiro, ao Pontal e ao Alto Paranaíba. Apresento um requerimento
com esse fim, porque o Governo do Estado, por meio da COHAB,
implementará um programa de construção de casas para os policiais
civis, militares e do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, tais programas
não chegam ao Triângulo Mineiro, ficando apenas na divulgação e no
"marketing". Queremos que o Governo também implemente esse
programa na nossa região. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve
requer a V. Exa., na forma regimental, seja formulado apelo ao Exmo.
Sr. Presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais -
COHAB-'MG -, para que envide os esforços necessários para a
construção de casas populares, destinadas aos policiais civis da 16
Delegacia Regional de Segurança Pública e das delegacias especiais,
postos e seções técnicas. aos policiais militares do 17° e do 32° BPM.
da 5 Cia. de Polícia Florestal e da 5 Cia. de Policia Rodoviária, e aos
bombeiros militares do 5° Batalhão de Bombeiros Militares, todos
sediados na cidade de Uberlàndia, na cidade de Araguari e demais
cidades do Triângulo Mineiro.

O Governo de Minas, por intermédio da Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -, anunciou, no mês de julho, a
celebração de um convênio de cooperação técnica e financeira para a
construção de moradias populares destinadas aos servidores da área
de segurança do Estado, envolvendo as Secretarias de Estado de
Defesa Social e de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e o
Comando-Geral da Policia Militar.

Entretanto, a importante iniciativa estará restrita, inicialmente, aos
servidores do Município de Varginha. Os demais municípios contarão
apenas com a destinação de uma cota de 6% de todas as moradias
construídas nos próximos conjuntos habitacionais para os policiais
civis, militares e bombeiros.

A nosso ver, essas duas medidas, dignas de aplausos, são
necessárias para atender à demanda de habitações destinadas aos
servidores da Policia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
que é muito grande, sobretudo na região do Triângulo Mineiro.

A 16° Delegacia Regional de Segurança Pública, as delegacias
especiais, os postos e as seções técnicas, o 17° e o 32° Batalhões de
Polícia Militar, a 53 Cia. de Polícia Florestal, a 5 a Cia. de Polícia
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Rodoviária. o 50 Batalhão de Bombeiros Militares e o Corpo de
Bombeiros Militar, todos de Uberlândia, possuem em seus quadros
servidores extremamente dedicados à segurança da população e
merecedores da atenção do Governo do Estado na melhoria das
condições sociais e econômicas.

Nesse sentido, apelamos para que a COHAB empreenda os
esforços necessários para levar ao Triângulo Mineiro, em especial a
Uberlândia, a Araguari, a Uberaba, a Patos e a Monte Carmelo, a
construção das casas para os policiais civis, militares e Bombeiros.

Mais uma vez, apelo ao Governo do Estado a que não vire as costas
ao Triângulo Mineiro, pois também faz parte de Minas Gerais. O
Governador tem de ter essa sensibilidade. Ele prometeu muito e
realizou várias visitas ao Triângulo. Falou até das montanhas da
região. mas depois foi informado de que lá não há montanhas. Nessa
solenidade, estava presente o Presidente Lula. Compreendemos que
foi um equívoco por parte do Governo, mas espero que tenham a
sensibilidade e a compreensão de que o Triângulo Mineiro tanto
contribuiu para o desenvolvimento de Minas Gerais e está muito
sofrido. Há 17 anos não são construídas escolas, e um grande
número de empresas estão sendo transferidas para São Paulo e para
Goiás, porque não suportam mais a carga tributária. O nosso Estado
apresenta uma das maiores cargas tributárias do País, arrecadando
mais do que 22 Estados da Federação juntos. Os nossos empresários
não suportam mais isso. O Governo do Estado tem de se posicionar e
não criar mais taxas. A qualquer custo deseja cobrar a taxa de
incêndio e jogar nas costas do povo a dívida do Estado, que alegou
ser maior do que a realidade. A arrecadação do Estadoestá em torno
de R$22.000.000.000.00. Ele fez uma estimativa de arrecadação no
ano passado de aproximadamente R$20.000.000.000,00 e diz que o
Estado está com um déficit de R$2.300.000.000,00. Esse valor é
totalmente fictício. O Governo do Estado afirma que não tem dinheiro,
para que os Prefeitos não apareçam com pires na mão pedindo ajuda.
Pensando que o Estado está pior do que eles. não cobram recursos
para a segurança, para a saúde e para o transporte. O Governo,
então, divulga que há um rombo muito grande e não considera no
orçamento os recursos provenientes das verbas federais, da dDE,
dos aumentos das taxas e de outros convênios. Por exemplo, para a



infra-estrutura foram liberados mais de R$2.000.000.000.00, mas
ele não inclui isso no orçamento.

Na verdade, esse déficit é fictício, para impedir que os Prefeitos
solicitem recursos ao Governo do Estado. No ano passado, o
Governador cortou a verba para o transporte escolar das principais
cidades do Estado. Muitas crianças não estão tendo acesso aos
estudos, pois necessitam percorrer muitos quilômetros para chegar à
escola mais próxima.

Registro toda a nossa indignação e protesto. Quantas vezes for
preciso, voltarei a esta tribuna para dizer ao Governo que o Triângulo
Mineiro faz parte de Minas Gerais. Não sabemos até quando
suportaremos as injustiças cometidas contra essa região tão
importante. Pediremos também pelas regiões mais pobres, como os
vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Sr. Governador, continuarei a cumprir o meu papel de parlamentar.
Estamos analisando o diário oficial, fazendo levantamento de todos os
convênios e contratos celebrados. Estudaremos tudo e continuaremos
cobrando.

A resolução que proíbe aos jovens com mais de 18 anos estudar no
ensino regular ainda está valendo. Até hoje ela não foi revogada pela
Secretaria de Educação. Portanto, no Estado de Minas Gerais quem
possui mais de 18 anos pode estudar apenas no ensino à distância,
de suplência. O jovem maior de 18 anos que termina o ensino
fundamental não pode estudar no ensino regular. Se deseja participar
do FAIES, programa seriado em que a cada ano do ensino médio o
aluno faz uma prova, não pode. Em Minas Gerais há esse absurdo.

O Governo divulga que Minas Gerais é o único Estado em que as
crianças entram com 6 anos na escola. Discutiu-se o projeto na
Comissão de Educação e entende-se que seria nas escolas do
Estado. Pela LDB, o ensino de P a 4 séries, na maioria dos
municípios mineiros, é de responsabilidade do município. O que o
Governo fez? Apresentou um projeto fictício. virtual. Ele escolhe
algumas escolas como projeto-piloto e divulga em todos os Estados
da Federação, gastando muito dinheiro com publicidade, que em
Minas Gerais a educação é exemplo, que as crianças entram com 6
anos na escola. Isso não é real, pois não enviou os recursos previstos
aos municípios. Muitas escolas do Estado não possuem carteira, as
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crianças estudam no chão, não possuem rede de esgoto nem
eletrificação. Em muitos municípios os estudantes assistem às aulas
debaixo de árvores. Muitas quadras não são cobertas, o que é um
problema sério. Muitos jovens fazem educação física debaixo de
chuva e de sol, o que pode ocasionar câncer de pele. Infelizmente o
Governo não é sensível a isso.

Os servidores estão há 11 anos sem reajuste. O plano de carreira foi
aprovado depois de muita luta dos Deputados do Bloco PT-PCdoB e
de outros, mas, infelizmente, o Governador não enviou as tabelas e o
reajuste aos servidores. Então, não há reajuste vertical nem
horizontal. Os servidores ficaram chupando dedo. O Governador
prometeu que, se fosse eleito, valorizaria os servidores, a educação,
garantiria o primeiro emprego para a juventude. Primeiro emprego?
Destinou R$50.000.00 do orçamento deste ano ao primeiro emprego.
Dará para contratar apenas 200 jovens. Quanto o Governo gastou
com publicidade? Milhões. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Presidente da Assembléia Legislativa, no uso da competência que

lhe é conferida pelo inciso 1 do art. 235 do Regimento Interno, e, tendo
em vista o disposto no inciso XXI do art. 62, c/c o inciso II do § 1" do
art. 78 da Constituição do Estado, comunica a existência de vaga de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em
virtude do falecimento do Conselheiro João Bosco Murta Lages,
ocorrido no dia 28/6/2004.

A Presidência informa ainda que, nos termos do inciso II do art. 235
do Regimento Interno, o prazo de dez dias úteis para a inscrição dos
candidatos ao preenchimento desta vaga terá início na quinta-feira,
dia 5/8/2004.

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°s 3.145/2004, da Comissão de Direitos Humanos,
3.146/2004, da Comissão de Segurança Pública, e 3.147 e
3.148/2004, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação
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apresentada nesta reunião pela Comissão de Participação Popular -
rejeição, na lia Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária
da 15' Legislatura, da Proposta de Ação Legislativa n° 223/2004, de
autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Sargento Rodrigues (3), em que solicita a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei n°s 274, 275 e 276/2003 (Arquivem-se
os projetos.), e, nos termos do inciso VII do art. 232. c/c o art. 140 do
Regimento Interno, requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 68/2003 encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente. o assunto relativo à

situação das estradas federais e. particularmente, as estaduais, está
sempre voltando à tona.

De fato, encontram-se em estado precário, porém a maneira como a
questão é exposta preocupa-nos. Muitas vezes dão a entender que a
culpa é dos atuais Governos Federal e Estadual. Também nos
preocupa a maneira como se aponta a solução, atribuindo-a a tal
partido. a tal Deputado. como se fosse um presente que se está
dando ao povo, quando, na verdade, sabemos que é um direito do
povo e um dever do Estado.

Ademais, trago uma notícia sobre a restauração das rodovias
federais no Sul de Minas. Tenho em mãos um ofício do gabinete do
Ministro dos Transportes que foi recebido esta semana em resposta a
outro nosso. No início do ano passado, o então Ministro Anderson
Adauto esteve no Sul de Minas, em Poços de Caldas, Pouso Alegre,
Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. realizando audiências públicas. Em
uma delas, realizada em Pouso Alegre, o Arcebispo entregou-lhe
assinaturas com a solicitação de restauração das rodovias do Sul de
Minas. Depois disso, foi feito um abaixo-assinado abrangendo mais de
50 municípios da região. Juntamente com o então Deputado Federal
Patrus Ananias. que hoje é Ministro, entregamo-lo ao Ministério dos
Transportes.



No mês de maio deste ano, junto com a Comissão de Transportes
desta Casa. estivemos no Ministério dos Transportes e perguntamos
ao novo Ministro se os compromissos assumidos pelo Ministro
Anderson Adauto seriam mantidos. O Ministro Alfredo Nascimento nos
garantiu que sim. Agora, mandou-nos essa resposta ao abaixo-
assinado da Arquidiocese de Pouso Alegre. Aqui, constam todas as
rodovias federais do Sul de Minas. Em muitas delas, a restauração
está bem adiantada, como acontece com a BR-459, que liga Itajubá a
Poços de Caldas, abrangendo o Estado de São Paulo. a cidade de
Lorena. Em muitas delas as obras já foram iniciadas; em outras, estão
em fase de licitação. No entanto, para todas elas já foram
encaminhadas as soluções.

O Ministro Alfredo Nascimento disse-nos que os Governos
passados, há mais de 15 anos, não fizeram nenhum investimento nas
rodovias brasileiras. Afirmou que, além dos buracos nas estradas, os
Governos passados deixaram buracos no orçamento e que, por
sentenças judiciais. cada quantia em dinheiro que entrava no
Ministério dos Transportes automaticamente ia para as empresas
credoras. Mostrou-nos esses dados, explicando e. ao mesmo tempo,
justificando a dificuldade de resolver de um dia para o outro os
problemas das rodovias do País.

Muitas rodovias estaduais também já estão sendo restauradas.
Somos testemunhas disso em todo o Estado. Viajamos também pelo
Sul de Minas. Está sendo viabilizado o acesso a novos municípios. Há
um programa do Governo Estadual que conta com verbas federais e
estaduais e com recursos do BID. No entanto, trata-se sempre de
dinheiro público, não podemos nos esquecer disso. E um direito do
povo e um dever do Estado, em nível municipal, estadual e federal.
Trata-se de garantir ao cidadão o direito de ir e vir com segurança e
qualidade, garantido pela Constituição. Nós, do chamado poder
público, temos a obrigação de garantir esses direitos. O dinheiro não é
federal, estadual ou municipal. mas público.

Queria trazer essa notícia especialmente para o Sul de Minas. Se os
poderes públicos municipal, estadual e federal estão cumprindo sua
parte, parabéns! Parabéns pelo dever cumprido! Todavia, parabéns
merece o povo pelo direito conquistado. Quando o povo se une e
exerce a cidadania, outros direitos são conquistados. Há muitos
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direitos para serem conquistados neste País. O remédio contra a
dominação é a cidadania. Novamente, parabenizo o poder público
pelo dever cumprido e o povo pelo direito conquistado. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado
Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores, senhoras e senhores, darei enfoque ao
desenvolvimento tecnológico e ao contexto da logística das estradas,
que está sendo discutido.

O Ministro Roberto Rodrigues afirma que o agronegócio é o maior
negócio deste País, pois, por meio dele, é possível gerar grande
quantidade de empregos. Ele afirma ainda que o Brasil tem terra em
abundância, a melhor tecnologia tropical do mundo, além de
produtores e empreendedores na cadeia do agronegócio. Por outro
lado, o Ministro afirma que há três situações ruins: capital, crédito para
alavancar o processo de desenvolvimento e logística deficiente,
principalmente quanto às estradas.

O Brasil ainda não aprendeu a fazer as chamadas negociações
internacionais. Por isso, participamos tão pouco do mercado
internacional. Nesse enfoque, destaco o desenvolvimento tecnológico,
um dos lados positivos do nosso País. A Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Estado de Minas Gerais - EPAMIG -, completará 30
anos de existência na próxima sexta-feira, 6 de agosto. São 30 anos
de muita luta. Tenho orgulho de participar dos quadros daquela
empresa como pesquisador.

Manifesto a nossa alegria e o nosso aplauso a todos aqueles
servidores que ao longo desses 30 anos fizeram um trabalho
brilhante, desenvolvendo tecnologias para o agronegócio,
especialmente para o setor agropecuário. São muitas as realizações,
portanto, seria enfadonho dizer todos os feitos da EPAMIG. Mas, com
certeza, se hoje existe um cerrado brasileiro sendo desbravado,
evidentemente há a participação das universidades, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - e de outros

^Ã_ Ĉ
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institutos de pesquisas.

No entanto. inicialmente. o Programa Integrado de Pesquisa
Agropecuária do Estado de Minas Gerais - PIPAEMG -, que precedeu
a EPAMIG, foi a inspiração para a criação da EMBRAPA. Dessa
forma, podemos dizer que o PIPAEMG e a EPAMIG precederam a
EMBRAPA, que foi criada à luz do que se fazia aqui em Minas Gerais.

A EPAMIG deixou uma enorme contribuição, criando variedades,
mudando procedrrnentos, fazendo o controle integrado de pragas,
diminuindo o uso de agrotóxicos, além da sua relação com o meio
ambiente. Enfim, propiciou uma contribuição inquestionável ao
desenvolvimento do nosso Estado. A nossa tecnologia tropical é um
lado bom existente neste País, graças à EPAMIG.

Não podemos deixar de dizer que nesses 30 anos houve tempos
bons, mas também tempos bastante sacrificados para o pessoal da
EPAMIG. A sociedade como um todo, o Estado e o Governo precisam
olhar com mais atenção para o desenvolvimento tecnológico. A
EPAMIG é uma empresa sadia, sólida e competente, mas,
evidentemente, como as demais empresas públicas, também carece
do mínimo necessário para que possa ser mais produtiva.

Assim, ao mesmo tempo em que parabenizamos todos os
servidores pelo trabalho prestado a todos nós como sociedade,
também queremos dizer que a EPAMIG precisa de uma atenção
especial por parte dos governantes deste Estado. Fica aqui o nosso
apelo. Peço ainda aos Srs. Deputados que nos ajudem nessa
empreitada de valorização da EPAMIG, para o nosso próprio bem.

Sobre a logística, esse é um lado negativo que o Brasil possui.
Quando falo em logística, refiro-me às estradas do nosso Estado.
Realmente, muitas delas estão numa situação absolutamente
precária.

Andamos muito nesse recesso, mas andamos de carro, e não de
avião ou helicóptero, e vimos com perplexidade a situação das nossas
estradas mineiras. A manutenção da grande maioria delas é da alçada
do Governo Federal. Isso é fato, como é o caso da BR-262, que faz
uma ligação importante. ou seja, liga o Triângulo Mineiro à nossa
Capital, Belo Horizonte, e está numa situação quase intransitável. O
trecho entre Araxá e Uberlândia foi interditado pela justiça,
evidentemente mudando o fluxo, encarecendo o transporte,



(()
dificultando o trabalho dos comerciantes e colocando vidas em risco.

Quero, em nome de toda essa comunidade mineira, que enfrenta as
estradas ruins deste nosso Estado. fazer um apelo ao Governo
Estadual, sim, porque ele tem a responsabilidade de governar o nosso
Estado. Esperamos também que ele faça gestões junto ao Governo
Federal, que, evidentemente, tem responsabilidade nesse caso,
pedindo ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que libere, o mais
urgentemente possível, os recursos da CIDE. Trata-se de uma
contribuição que já soma quase R$20.000.000.000.00, dos quais, na
verdade, pouco foi liberado para os Estados.

Se existe algo que está atrapalhando o nosso País, são as nossas
estradas. Quando se fala de logística, não se trata de uma referência
apenas a estradas, mas a hidrovias, a ferrovias, a portos e a
capacidade de estocagem. No entanto, neste momento, o que está
criando mais dificuldades para o desenvolvimento são as nossas
estradas em precárias situações.

Não bastam apenas palavras. Nós, assim como a Assembléia
Legislativa, que temos a responsabilidade de cuidar dos interesses do
nosso Estado, queríamos sugerir mais um movimento neste início de
segundo semestre para pressionarmos - essa é a palavra correta - os
Governos, sobretudo o Federal, para que destine os recursos
necessários para as nossas estradas.

Nos 30 anos da EPAMIG, trazemos uma mensagem positiva, mas
outra de apreensão pelo que podemos ter pela frente: propriedades
produzindo, mas sem as mínimas condições de transportar os
produtos.

Busco em nossos nobres pares Deputados a compreensão e essa
reação, que é necessária e urgente. porque a produção e o plantio
estão aí. São produtos e corretivos que serão transportados. Do jeito
que as estradas estão, evidentemente prejudicaremos a produção
agropecuária no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
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do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 29/6/2004
Às 14h44min, comparece na Sala das Comissões o Deputado João

Bittar, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar. declara aberta a reunião e, nos termos do inciso
III do art. 120 do Regimento Interno, dá a ata por aprovada. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter informações
sobre a indefinição das divisas entre os Municípios de Belo Horizonte
e Ribeirão das Neves; e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Ricardo Ternzi, publicado no Diário do Legislativo do dia 24/6/2004.
Registra-se a presença, neste momento, do Deputado Célio Moreira,
que assume a Presidência dos trabalhos e informa que a reunião se
destina a ouvir os convidados que discorrerão sobre a indefinição das
divisas entre os Municípios de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves.
Registra-se a presença da Sra. Dalva Bavaresco de Naveda.
pesquisadora do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,
representando o Sr. David Márcio Rodrigues. Diretor-Geral do IGA:
dos Srs. Délcio Duarte, Consultor Técnico especializado.
representando o Sr. Fernando Damata Pimentel, Prefeito Municipal de
Belo Horizonte: Generino Pereira de Andrade. Secretário Municipal de
Planejamento do Município de Ribeirão das Neves: Tarcísio dos Reis
Vieira, Superintendente de Desenvolvimento Urbano de Ribeirão das
Neves, representando o Sr. Dirceu Pereira de Araújo. Prefeito
Municipal de Ribeirão das Neves: Antônio Eustáquio Ferreira e
Crisógono de Melo Vidal, moradores do Bairro Nova Pampulha; 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 convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Zé Maia - Jô Moraes.

ATA DA 13° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 7/7/2004
Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Laudelino Augusto e Dalmo Ribeiro
Silva (substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da
Liderança do Bloco BPSP). Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a debater, em audiência pública, a situação do
lixão de Inconfidentes, em especial a presença de lixo tóxico, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: informação
prestada pela Consultoria desta Casa referente à Usina Hidrelétrica de
Irapé sobre o descumprimento de acordo firmado entre a Comissão de
Atingidos, o Ministério Público e a CEMIG; ofícios da Comissão do
Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis do Estado de
Minas Gerais, em que apresenta reivindicações de interesse desta
Comissão e do Prefeito de Inconfidentes; e do Sr. Décio Bonamichi,
justificando sua ausência nesta reunião. Passa-se à ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.149/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido
no 1° turno (relator: Deputado Doutor Ronaldo). 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 Laudelino Augusto
(4), em que pleiteia seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, no Município de Inconfidentes, a revisão do Termo de
Ajustamento de Conduta existente; seja enviado ofício ao Prefeito de
Ouro Fino, solicitando informações detalhadas sobre a estrada, em
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construção, que liga esse município ao Distrito de Crisólia; seja
enviado ofício ao Presidente da FEAM, solicitando que se proceda à
análise química do solo e da qualidade dos corpos d'água próximos à
área contaminada por depósito clandestino e irregular de resíduo
perigoso no Município de Inconfidentes; e seja enviado ofício ao
Prefeito Municipal de Ouro Fino, solicitando a adoção de providências
que permitam a remoção imediata, pela Prefeitura de Inconfidentes,
dos resíduos tóxicos depositados irregularmente nesse município e
que os custos dessa operação sejam debitados à empresa infratora,
em observância ao disposto no parágrafo único do art. 12 da Lei n°
13.796, de 20/12/2000; Fábio Avelar, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, as medidas adotadas
pelo Estado para se adequar ao Plano Nacional de Contingência para
Emergências Ambientais; da Deputada Maria José Haueisen e dos
Deputados Rogério Correia, Padre João e Durval Angelo em que
solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Direitos
Humanos para ouvir o Sr. Jean-Pierre Leroy, Relator Nacional para o
Direito Humano ao Meio Ambiente da ONU, que exporá situações de
injustiça ambiental. A seguir, a Presidência registra a presença dos
Srs. Ivan Almeida e Alcides Constantini, respectivamente, Assessor
Jurídico da Prefeitura Municipal de Inconfidentes e Vereador à
Câmara Municipal de Inconfidentes; Maria Helena Batista Murta,
Secretária-Geral Adjunta da Defensoria das Aguas de Brasília;
Antônio de Pádua Campos, Delegado Titular da Delegacia de
Ecologia da Polícia Civil; Rosa Maria Laender Costa e Mauro Campos
Trindade, respectivamente, Gerente e Técnico da Divisão de
Monitoramento e Geoprocessamento da FEAM; Ubaldina da Costa
Isaac, Analista Ambiental do IBAMA-MG: Alvimar Geraldo de Andrade,
Chefe Distrital da COPASA-Pouso Alegre, e Benedito Amauri
Cantuária, representante da comunidade de Pinhalzinho, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Laudelino Augusto 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
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Laudelino Augusto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.372/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Pão e Vida - Caeté Fé sem
Fome, com sede no Município de Caeté.

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
Trata o projeto de uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo maior a integração social e o desenvolvimento
comunitário.

Promove ações de saúde para a família, beneficiando a
maternidade, a infância e a terceira idade.

Cultiva hortas comunitárias com duplo objetivo: criar postos de
trabalho e doar alimento para os necessitados.

Por sua atuação. a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.372/2004 em turno único.
Sala das Comissões. 3 de agosto de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI NC
1 .545/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio. o Projeto de Lei n°
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1.545/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação Cristã
Central da Solidariedade, com sede no Município de Juiz de Fora.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1 que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103. 1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 2000. a Associação Central da Solidariedade possui

por finalidade promover eventos e realizar obras de caráter
filantrópico, auxiliando famílias, crianças, jovens e idosos carentes.

Tem ainda como objetivo criar e manter creches e escolas maternais
e de ia a 8 séries para oferecer alfabetização, reforço escolar,
educação continuada, atividades de lazer e esporte.

Pelas ações empreendidas, é justo outorgar-lhe o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.545/2004 em turno único, com a Emenda n° 1. apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Manha Campos, relatora,

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.627/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do. Deputado João Bittar. o Projeto de Lei.n° 1.627/2004
visa declarar de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro
Tocantins Ana Néri - AFETO -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a". do Regimento Interno,

Fundamentação
A referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

essencial realizar obras e promover ações com vistas à melhoria da
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qualidade de vida da população local.
Dessa forma, desenvolve atividades recreativas, sociais, esportivas,

assistenciais e culturais: oferece proteção à saúde da família e cursos
de capacitação profissional: combate a fome e a pobreza: orienta
sobre a conservação do meio ambiente; proporciona às mulheres
residentes no bairro esclarecimentos sobre os seus direitos, para o
melhor exercício da cidadania.

E justo e conveniente, portanto, outorgar-lhe o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.627/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Marcelo Gonçalves, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.636/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n°
1.636/2004 visa declarar de utilidade pública o Instituto de Gestão
Organizacional e Tecnologia Aplicada - IGETEC -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Instituto, fundado em 1969, possui como objetivo

primordial estudar, pesquisar, difundir soluções de atividades ligadas à
racionalização e à modernização da administração pública e privada,
em diversos aspectos.

Atua nas áreas administrativa, econômico-financeira, tributário-fiscal,
tecnológica, ambiental, educacional e social, bem como na
preparação e capacitação de profissionais a elas vinculados.

Promove programas educativos e de assistência técnica,
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objetivando o aperfeiçoamento das condições de segurança e
higiene no trabalho.

Diante do exposto, é conveniente conceder-lhe o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.636/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Manha Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.673/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Macaúbas, com sede no Município de Muzambinho.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em causa é uma entidade civil, sem fins lucrativos.
Presta bons serviços à comunidade do Bairro Macaúbas, atuando na

construção, em regime de mutirão, de moradias para famílias
carentes.

Arregimentando os moradores da localidade sob sua ação,
concentra esforços para lutar pelo direito dos desassistidos.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
673/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Marcelo Gonçalves, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.694/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 1.694/2004

visa declarar de utilidade pública a Fundação de Ação Social
Evangélica Reverendo Adão Bomtempo - FASE -, com sede no
Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Fundação, constituída em 1987, tem por finalidade

primordial a prestação de assistência social aos moradores da região
em que está situada. Além de zelar pela saúde da criança, do
adolescente, do idoso e dos portadores de necessidades especiais,
presta-lhes apoio material, moral e espiritual.

Também proporciona a seus assistidos condições de trabalho e
lazer, de acordo com a capacidade e o interesse de cada um,
incentivando-os a desenvolverem suas aptidões.

Dessa maneira, promove a cidadania e a valorização do espírito
comunitário.

Pelo meritório trabalho que exerce, é justo conceder-lhe o título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.694/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Alberto Bejani. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.701/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da
Comunidade de Cavalinho, com sede no Município de Morro da
Garça.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça. que
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concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em causa, sem fins lucrativos, trabalha para agregar

os moradores da localidade em projetos e programas de
desenvolvimento sustentado.

Das atividades desenvolvidas, destacam-se as que atendem as
pessoas carentes da comunidade, cujos interesses são debatidos e
levados ao poder público e a instituições semelhantes.

O esporte, o lazer e os eventos culturais promovidos são
instrumentos para determinar o espírito de união dos associados.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.701/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.704/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Berseba, com sede no
Município de Uberlândia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa é uma instituição civil, sem fins lucrativos, com

a finalidade primordial de dar assistência a crianças carentes na faixa
etária dos sete meses aos seis anos e onze meses.

Envida esforços para oferecer-lhes assistência integral, como, por
exemplo, local com instalações adequadas, alimentação, assistência
médico-odontológica. atividades de lazer. cultura, educação e
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esportes.
Ajuda também as mães que trabalham tora, complementando seu

propósito de servir à comunidade.
Por sua atuação, ela merece o título de utilidade pública.

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

1.70412004 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Manha Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.705/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas. o Projeto de Lei n°
1.705/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária da Vila São Paulo, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua junidicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade defender o interesse

coletivo do bairro onde se situa. visando lograr o seu desenvolvimento
e melhorar a qualidade de vida de seus moradores. Representa-os,
também. junto aos órgãos públicos e privados, levando as suas
reivindicações.

No contexto social, está voltada para a assistência e proteção de
crianças de três meses a seis anos de idade, no regime de creche e
de pré-escola. Seu trabalho inclui educação, assistência médico-
odontológica, alimentação e cuidados diversos, de forma a oferecer-
lhes o direito de crescerem em um ambiente saudável.

Por isso é oportuno que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.705/2004 em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
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André Quintão. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.706/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Assistência Social Educacional Asilo
Creche Missionária Vitalina Alves Dias, com sede no Município de
Fruta 1.

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, que

faz da educação e da cultura instrumentos para a promoção de
crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência física.

Por meio da criação e implantação de núcleos assistenciais
juntamente com outras entidades voltadas para a mesma tarefa,
trabalha para oferecer melhores condições de vida aos segmentos
mencionados.

Por sua atuação, ela merece o titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.706/2004 em turno único.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Marcelo Gonçalves. relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.415/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.415/2004, de autoria do Deputado Jayro Lessa,

altera dispositivo da Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1. que apresentou.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou por sua
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aprovação no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que também
emitiu parecer por força de requerimento aprovado em Plenário, no
dia 14/5/2004, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1. apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é estabelecer o mecanismo de "ad

referendum" nos casos de licença ambiental, quando o órgão
responsável não se manifestar no prazo regulamentar. Consideramos
providencial a medida, pois é preciso que o poder público seja
diligente na análise dos licenciamentos, para evitar prejuízos aos
interessados. Há muita reclamação contra a morosidade do processo
de licenciamento ambiental, bem como contra as elevadas taxas
cobradas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

A Comissão de Constituição e Justiça. analisando a questão,
ponderou que "não há a possibilidade de concessão de licença 'ad
referendum' por descumprimento de prazo. Ademais, a legislação não
autoriza que se inicie atividade ou empreendimento efetiva ou
potencialmente poluidor ou degradador do meio ambiente sem
licença. Com efeito, nas situações previstas no projeto, os princípios
ambientais do equilíbrio ecológico, da preservação da fauna e flora, da
prevenção e da precaução estariam violados".

Buscando corrigir legalmente a questão, apresentou o Substitutivo n°
1, onde é feita a inclusão compulsória do pedido de licença ambiental
com prazo de análise esgotado na pauta para discussão e julgamento
do órgão ambiental, por determinação do Presidente. com
sobrestamento das decisões sobre as demais matérias. Será então,
designado um relator para, no prazo de até 48 horas, emitir parecer
sobre o pedido. Transcorridos 60 dias do sobrestamento, caberá ao
Presidente a responsabilidade de deferir ou indeferir a licença
requerida. Consideramos que esta medida é correta e contempla
legalmente o objetivo da proposição.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbice ao projeto.
Conclusão
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Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.415/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Jayro Lessa

Doutor Viana.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 3/8/2004. as seguintes
comunicações:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Jairo
LéIIis, ocorrido em 218/2004. em Juiz de Fora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Alves, ocorrido em 29/7/2004, em Jacutinga. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 56 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 4 LEGISLATURA, EM 4/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: ld Fase

(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência: Ofícios e
cartão - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n os 1.827 a 1.829/2004 - Requerimentos n os 3.149 a
3.157/2004 - Requerimentos da Comissão Especial da Fruticultura, da
Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados Antônio Carlos
Andrada e Paulo Cesar - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Segurança Pública e de Meio Ambiente - 2° Parte
(Ordem do Dia): i° Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Cesar: deferimento
- Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Meio
Ambiente, da Comissão Especial da Fruticultura e do Deputado
Antônio Carlos Andrada: aprovação - 2° Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n°
1.801/2004; requerimento do Deputado José Henrique; deferimento;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação: votação das Emendas
n

o
s 1 a 6. 9 e 10: aprovação: questão de ordem: leitura e votação da

Emenda n° 7; rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
419/2003; aprovação na forma do vencido em i° turno - Discussão,
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 431/2003; aprovação - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 766/2003; aprovação na forma do
vencido em i° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
842/2003: aprovação na forma do vencido em i turno, com a Emenda
n° 1 - Discussão. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.149/2003;
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão: votação
do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno: aprovação: votação da
Emenda n° i; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei
n° 1.347/2004; aprovação - Requerimento do Deputado Carlos
Pimenta; deferimento; discurso do Deputado Doutor Ronaldo -
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Questões de ordem - Requerimento do Deputado Miguel Martini:
deferimento: discurso do Deputado Miguel Martini - Encerramento -
Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha
- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara
Manha Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h14min, 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
V' Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Antônio Júlio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

O Deputado Rogério Correia - Queria comunicar algumas decisões
da Comissão de Segurança Pública. Julgo importante fazer uma
cobrança ao Governador do Estado. Recentemente, aprovamos no
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Plenário desta Casa o piano de carreira da área de segurança
pública, ou melhor, da área de defesa social. Na ocasião, apresentei
emenda, que posteriormente recebeu um substitutivo coletivo desta
Casa, garantindo nesse plano de carreira que a Corregedoria da
Policia tivesse instrumento importante que possibilitasse o
afastamento do policial que cometesse crimes graves, acatados, após
denúncia do Ministério Público, pela justiça. Esse afastamento se
daria até o término do processo administrativo. Considero a emenda
importante, porque não são poucos os casos em que maus policiais
acabam indo de uma delegacia para outra, de um departamento para
outro. sem punição, e. muitas vezes, reincidem em crimes graves,
denunciados pelo Ministério Público. O Governador Aécio Neves
ainda não se pronunciou a respeito disso. Não poderia deixar de,
antes de o Governador examinar a questão, fazer uma cobrança
pública para que sancione o plano de carreira em sua integralidade, o
que, evidentemente, significa sancionar essa emenda e dar esse
importante instrumento à Corregedoria e à sociedade. Isso fará com
que a imagem da Polícia Civil se recupere cada vez mais, como
agora, quando tivemos a oportunidade de elogiar a sua ação no caso
específico de Unaí, no qual desempenharam papel muito importante
junto à Polícia Federal.

Sr. Presidente. no jornal "Estado de Minas" de domingo foi publicada
uma matéria revelando que se encontra sobre a mesa do Governador
do Estado um inquérito em fase terminal, de aplicação de penalidade,
em que a Procuradoria, em desfavor do Delegado Odimar Alves,
solicita a sua demissão a bem do serviço público. O inquérito já se
encontra sobre a Mesa do Governador há aproximadamente dois
meses, mas, estranhamente, ele não decidiu o que fazer com relação
à solicitação da Corregedoria.

Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública requerimento
reforçando a solicitação do Dr. Francisco Eustáquio Rabelo,
Corregedor-Geral da Polícia do Estado, em que solicita a demissão do
Dr. Odimar Alves, denunciado à época da CPI do Narcotráfico. Essa
denúncia deveu-se ao fato de o próprio Delegado ter sido acusado de
liberar presos que traziam de fora, nos finais de semana, propinas que
eram distribuídas no interior da Delegacia de Tóxicos e
Entorpecentes. Esse mesmo Delegado tem o processo em que é



pedida a sua demissão. Cabe ao Governador a exoneração, a bem
do serviço público, do Dr. Odimar. Farei a leitura do requerimento. (-
Lê o Requerimento n°3.155/2003, publicado nesta edição.)

Esperamos que o Governador do Estado tome as devidas
providências para impor moralidade no interior da Polícia Civil.
privilegiando, portanto, o bom comportamento do policial. Esse é o
desejo de todos nós.

O jornal de hoje noticiou o repentino falecimento da Delegada Maria
Aparecida Pinto, presa por tráfico de drogas em Governador
Valadares. A Comissão de Direitos Humanos solicita que a causa da
morte seja averiguada. Coincidentemente, ela foi exonerada há cerca
de uma semana pelo Governador Aécio Neves. Há suspeitas de que
ela teria alguma coisa a dizer à sociedade. Solicito do Governador
especial atenção ao que vem ocorrendo, para que não haja vacilo do
Governo no cumprimento do que é investigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, faço um apelo à Presidência da Assembléia e espero que
V. Exa. seja o porta-voz para a instalação de duas CPIs, sendo uma
referente à questão das notas fiscais. Os jornais chegaram a noticiar
que o Estado teve prejuízo de mais de R$1.000.000.000.00 e até
agora nada foi apurado. Tivemos informações de que o nosso
processo contra a MBR subiu para o 2°-Vice-Presidente do TRE.
Esperamos que ele casse a decisão do Presidente, que não foi
jurídica, mas totalmente política. Nossa liminar foi revogada. A MBR
começa a exploração da Mina Capão Xavier.

Queremos instalar a CPI para apurar como está acontecendo o
licenciamento.

No início deste segundo semestre, que será mais calmo, visto que
estamos em período eleitoral, teríamos condições de nos aprofundar
nas investigações de como ocorreu a liberação de Capão Xavier, e,
por isso, peço a V. Exa.. Sr. Presidente, que instale a CPI.

Meu pedido está protocolado, os documentos estão aí para serem
analisados, e já temos todo o levantamento documental para instruir a
CPI. Precisamos fazer investigações, pois ainda há muita dúvida. A
própria decisão da justiça de liberar o reinício da exploração de Capão
Xavier precisa de maiores explicações. De que forma ela ocorreu?

A MBR começa a exploração, e volto a repetir que será um desastre
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ecológico irreparável para a população de Belo Horizonte.
Precisamos instalar a CPI o mais rápido possível, já que estamos com
toda a documentação que comprova as irregularidades do
licenciamento desde o início do processo. Precisamos deixar às claras
o que aconteceu nesse licenciamento e o que acontecerá de fato com
a população.

Baseamo-nos na CPI de 1976, quanto esta Casa, no regime de
exceção, instalou uma CPI contra a MBR e comprovou, há 30 anos,
tudo o que denunciamos agora. A empresa nunca cumpriu seus
compromissos com o meio ambiente, o Estado. em termos fiscais, etc.

Hoje temos um problema grave, a Mina Capão Xavier. E preciso
analisar a situação. Faremos um paralelo entre aquela CPI e a que
esperamos ser instalada.

Sr. Presidente, o nosso apelo é que seja instalada imediatamente a
CPI da MBR.

Correspondência
- O Deputado Wanderley Ávila, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho.
Comandante da Marinha do Brasil, agradecendo o voto de
congratulações a essa instituição formulado a partir do Requerimento
n° 2.994/2004, do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, Secretário Executivo do
Ministério do Esporte, encaminhando cópia de convênio firmado entre
esse Ministério e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes
com vistas à confecção de material esportivo com utilização de mão-
de-obra de detentos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias de convênios firmados entre a
Secretaria de que é titular e municípios mineiros, para a realização de
obras de melhorias. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. José Sena Neto, Presidente da Câmara Municipal de



Itamarandiba. encaminhando cópia de moção de congratulações
dessa Casa à ACESITA Energética pela construção da Praça do
Eucalipto em Itamarandiba.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Coordenador Substituto da 6
Unidade de Infra-Estrutura Terrestre do DNIT, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.966/2004, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Marcos Chagas Gomes, Coordenador Geral do Fundo
Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de
recursos para Fundos Municipais de Assistência Social. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100. inciso XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes. Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a
liberação de recursos para a Secretaria da Educação. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. João Bosco Senra, Secretário de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente, encaminhando informações em atenção
ao Requerimento n° 3.009/2004, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente do Escritório de
Negócios Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a
liberação de recursos para o Instituto de Terras de Minas Gerais -
ITER-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Assessoria de Comunicação Social da União dos Varejistas de
Minas Gerais - UVMG -, comunicando que essa entidade obteve junto
à Secretaria da Fazenda a prorrogação do prazo para parcelamento
de imposto nos termos da Resolução n° 3.509/2004. (- A Comissão de
Turismo.)

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

Do Sr. Jair Pereira dos Santos, da Associação Comunitária Cultural
e Esportiva dos Moradores do Bairro Campo Alegre, nesta Capital,
apresentando propostas e sugestões para o Fórum Social Brasileiro.



CARTÃO
Do Cel. QOR Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da

Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Rio Grande,
encaminhando à Casa, para conhecimento, relatório de atividades da
instituição referente aos meses de março e abril de 2004.

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 NÍ 1.827/2004
Declara de utilidade pública o SECRA - Socorro Evangélico à

Criança e Adolescente, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública o SECRA - Socorro

Evangélico à Criança e Adolescente, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 2 de agosto de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O SECRA - Socorro Evangélico à Criança e

Adolescente é uma associação de caráter filantrópico, beneficente e
assistencial, sem finalidade lucrativa, destinada a amparar menores
carentes. Além disso, não faz qualquer distinção de raça, sexo ou
religião.

A entidade tem por objetivos implantar e manter projetos
assistenciais destinados a crianças e adolescentes carentes e prestar
serviços de orientação a suas famílias: criar e manter abrigos para
menores carentes: criar e manter centros de recuperação para
dependentes químicos; proporcionar assistência espiritual cristã e
evangélica aos beneficiários e a suas respectivas famílias,
respeitando o princípio da liberdade religiosa: firmar convênios.
acordos, contratos: manter intercâmbios e relacionar-se, dentro dos
seus objetivos, com instituições públicas ou particulares de qualquer
natureza, visando ao progresso da sociedade.
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Diante do exposto, é primordial que este projeto se transforme em
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° 1.828/2004
Declara de utilidade pública o Grupo MUPE - Mocidade Unida pelo

Evangelho, com sede no Município de Poço Fundo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo MUPE -

Mocidade Unida pelo Evangelho, com sede no Município de Poço
Fundo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 4 de agosto de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Grupo MUPE - Mocidade Unida pelo Evangelho,

fundado em maio de 1979, no Município de Poço Fundo, é sociedade
civil sem fins lucrativos, de caráter eminentemente cultural,
educacional e religioso, que objetiva congregar órgãos e pessoas
interessadas, estimulando iniciativas que melhorem as condições
sócio-econômicas da comunidade em geral e executando programas
para o seu desenvolvimento.

Trata-se, pois, de entidade que contribui sobremaneira para o
desenvolvimento da comunidade local, sendo seu representante
legítimo perante os órgãos públicos.

Ademais, a referida associação 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° 1.829/2004
Altera o art. 17 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O "caput" e os incisos IV e V do art. 17 da Lei n° 14.309, de

19 de junho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 17 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural fica obrigado,
se necessário, a recompor, em sua propriedade ou posse, ou em
outra situada na mesma bacia hidrográfica, a área de reserva legal,
podendo optar entre os seguintes procedimentos:

IV - compensação da área de reserva legal por outra área
equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença
ao mesmo ecossistema, conforme critério estabelecido em
regulamento:

V - aquisição de gleba não contígua e instituição de Reserva
Particular do Patrimônio Particular - RPRN -. em quantidade
correspondente à área de reserva legal a ser reconstituída, mediante
autorização do órgão competente;".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A partir da edição da Lei federal n° 4.771. de 1965 - que

contém o Código Nacional Florestal -, a par do grande impulso que se
dava à proteção das florestas e demais formas de vegetação,
surgiram intensos debates e muito descontentamento em torno das
questões florestais. Alguns segmentos julgavam-se prejudicados no
exercício do direito de propriedade ao se instituírem as areas de
preservação permanente e de reserva legal na forma definida na lei.
As primeiras atribuiu-se, na prática, o conceito de intocabilidade,
exceto em casos de utilidade pública ou relevante interesse social, já
que são necessárias à proteção dos recursos hídricos e de processos
ecológicos. A reserva legal, entendida como uma área com vegetação
nativa calculada em 20% da área total de cada propriedade (fora da
Região Amazônica), coube um regime de utilização limitada, proibido
o corte raso.

Se tal código fosse seguido à risca, certamente veríamos hoje o
espetáculo de rios e lagoas marginados por protetoras matas ciliares.
nascentes envoltas em vegetação nativa, topos de morro e encostas
com coberturas florestais, tudo contribuindo para a manutenção dos
ecossistemas e da boa qualidade das águas. No entanto, não é este o
quadro com o qual deparamos, mormente no território mineiro, onde
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os nossos rios estão morrendo, intensamente poluídos, em meio à
degradação generalizada nas bacias hidrográficas. Cada vez mais se
devastam biomas como o da Mata Atlântica e o do Cerrado,
impactados pelas mais diversas atividades antrópicas como
monoculturas extensivas, uso indiscriminado de agrotóxicos,
pastagens. mineradoras, industrias e seus efluentes tóxicos,
descargas de esgotos nos corpos d'água e garimpos.

Constatado o avanço da degradação ambiental, é evidente que
instrumentos como a Lei n° 14.309, de 2002, que estabelece a política
florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, consolidam
diretrizes e instrumentos estabelecidos pelo Código Florestal, a
exemplo da Reserva Legal, e tornam-se uma segura base sobre a
qual o poder público e a sociedade em geral demandam ajustes,
controle e execução de normas de proteção ambiental.

Nesse sentido, o conceito inicial de reserva legal, que servia quase
que para o uso exclusivo do proprietário, dentro dos limites
estabelecidos, passa a adquirir a conotação de um recurso ambiental
necessário ao equilíbrio ecológico e à proteção da biodiversidade.
Esse atual ponto de vista, a despeito de contrariar a idéia de se ter
uma reserva estratégica para a exploração (sustentada) por parte do
proprietário, tem merecido calorosas defesas e está, de fato,
consolidado pelas modificações introduzidas na legislação florestal.

A Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/8/2001. que altera
dispositivos da Lei Federal n° 4.771, define Reserva Legal como
"necessária ao uso sustentável dos recursos naturais" (passível de
exploração, como por meio do manejo florestal sustentável). e "à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação
da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas".
Corroboram seu valor estratégico para o equilíbrio ambiental as
condições preconizadas para a sua localização, que deve ser decidida
conforme os seguintes requisitos:

• aprovação pelo órgão ambiental estadual competente:
• cumprimento da função social da propriedade;
• adequação aos seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
- plano de bacia hidrográfica;
- o plano diretor municipal;
- o zoneamento ecológico-econômico:
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- outras categorias de zoneamento ambiental;
- a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação

Permanente. Unidade de Conservação ou com outra área legalmente
protegida.

E bom lembrar que estas são normas gerais. que balizam a
legislação estadual, que deve, certamente, complementá-las. mas não
contrariá-las frontalmente ou liberalizá-las demasiadamente. O
documento federal prevê, também, a possibilidade de recomposição
da Reserva Legal, quando não houver a correspondente cobertura
nativa nas áreas reservadas para tal.

São várias as opções, de acordo com critérios estabelecidos pelo
órgão ambiental competente:

- recomposição, pelo proprietário ou possuidor de imóvel rural, da
reserva legal mediante plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10
da área total necessária à sua complementação, com espécies
nativas:

- condução da regeneração natural da reserva legal;
- compensação da reserva legal por outra área equivalente em

importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia.

Essa última determinação poderá ser abrandada. se  necessário, na
forma indicada pelo § 40 do art. 44 do Código Florestal, ou seja:

"Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da
mesma microbacia hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual
competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a
propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para
compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo
Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia
Hidrográfica ...... (Grifo nosso.)

A Lei Florestal mineira (Lei n° 14.309, de 2002), considerando as
peculiaridades de nosso Estado e procurando atenderá dinâmica das
atividades rurais, criou possibilidades novas para a recomposição (no
seu art. 17), considerando-se sempre a correspondência com o total
da área de reserva legal ou da área a ser reconstituída e a vistoria e a
aprovação do órgão competente, nas seguintes formas:

- implantação e manejo de sistemas agroflorestais:
11 - isolamento total da área a ser recomposta e adoção de técnicas



adequadas à condução de sua regeneração:
III - aquisição e incorporação à propriedade rural de gleba contígua

correspondente à da reserva legal a ser recomposta:
IV - compensação da área de reserva legal por outra área

equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença
ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia,
conforme critérios estabelecidos em regulamento;

V - aquisição de gleba não contígua, na mesma bacia hidrográfica, e
instituição de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN;

VI - aquisição, em comum com outros proprietários, de gleba não
contígua e instituição de RPPN, cuja área corresponda à área total da
reserva legal de todos os condomínios ou co-proprietários:

VII - aquisição de cota de Certificado de Recomposição de Reserva
Legal - ORAL - de Reserva Particular de Recomposição Ambiental -
RPRA -, em quantidade correspondente à área a ser reconstituída.

Como se pode constatar, pelo exposto nos itens VI e VII, a não-
referência ao âmbito geográfico delimitado para os respectivos
critérios de recomposição dá margem para a interpretação de que
pode haver recomposição em áreas situadas fora da bacia
hidrográfica onde se localizam os imóveis rurais com reservas legais
deficitárias. Ao que tudo indica, essa posição já está sendo acatada
pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que é o órgão competente
para a gestão das questões florestais no Estado.

Tal abertura preocupa, pois pode ignorar a destinação ecológica de
tais áreas na necessária conservação da biodiversidade. da flora e da
fauna, com repercussão negativa para a proteção dos ecossistemas.
Entende-se que cada bacia hidrográfica responde naturalmente por
características ecológicas especificas, próprias aos ecossistemas ali
desenvolvidos. Se em determinada bacia hidrográfica, por diversos
motivos, inclusive pela exploração agrícola e pela atividade
agropecuária, falta a vegetação nativa das reservas legais, a sua
recomposição fora da bacia ou em outras regiões de diferentes
biomas em nada contribui para a recuperação e proteção do
ecossistema original já atingido. Perpetuam-se, assim. os casos de
degradação já existentes. Não se pode, por exemplo, proteger áreas
do cerrado, em detrimento da recuperação de parcelas da mata
atlântica em áreas protegidas em lei.
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São considerações como essas que levaram os participantes do
Fórum Técnico "Cerrado Mineiro: Desafio e Perspectivas, promovido
pela Assembléia Legislativa, a aprovarem a proposta de que deve ser
evitado que as reservas legais sejam compensadas fora da mesma
bacia hidrográfica.

O escopo do projeto de lei ora apresentado é exatamente o de
garantir que a recomposição das áreas de reserva legal pelos critérios
já definidos se dê obrigatoriamente dentro da mesma bacia
hidrográfica onde se situam as propriedades deficitárias,
independentemente da análise e da aprovação do órgão ambiental.
Dessa forma, o que estamos propondo é apenas o cumprimento das
diretrizes já existentes na legislação federal, que devem prevalecer
ante a legislação estadual. Entendemos a primeira como o fórum
legítimo para a edição da norma geral, base sobre a qual a segunda
deve se apoiar, complementando-a. no que for pertinente, mas não
confrontando-a diretamente, nos seus princípios e diretrizes básicas.
Com isso, estaremos fortalecendo esse que é ainda um dos poucos
instrumentos com os quais o Estado pode, de fato, intervir para
garantir a efetiva proteção dos nossos recursos ambientais.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.149/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da Companhia de Habitação de Minas
Gerais - COHAB-MG a fim de que sejam envidados esforços para a
construção de, casas populares destinadas aos policiais civis e
militares e aos bombeiros militares das unidades que menciona, na
cidade de Uberlândia.

N° 3.150/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Companhia de Habitação de Minas
Gerais - COHAB-MG a fim de que sejam envidados esforços para a
construção de casas populares destinadas aos policiais civis e
militares e aos bombeiros militares das unidades que menciona, na
cidade de Araguari. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N° 3.151/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DETRAN-MG a fim de que sejam
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enviadas informações sobre suposto esquema de facilitação para
liberação de veículos sem a realização da devida vistoria, conforme
denúncias veiculadas pela imprensa no final do mês de julho.

N° 3.152/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador de Justiça responsável pela
Procuradoria Especializada em Combate ao Crime Organizado a fim
de que seja enviado a esta Casa levantamento dos policiais civis que
se enquadram nas normas estipuladas pelo art. 48 do Projeto de Lei
n° 1.343/2003.

N° 3.153/2004. da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas a fim
de que sejam enviadas a esta Casa informações acerca da empresa
responsável pela construção do muro do CERESP de Juiz de Fora.

N° 3.154/2004. da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos, Comandante-
Geral da PMMG, com vistas a obter informações sobre as
providências adotadas pela Corregedoria de Polícia Militar a partir do
Termo de Declarações n° 257/2004, firmado pelo Sr. Ronaldo Soares
Martins, Cabo da PM, em 15/6/2004. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 3.155/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado. com vistas ao urgente
acatamento do julgamento proferido pelo Corregedor-Geral de Policia
do Estado. Sr. Francisco Eustáquio Rabello, nos autos do Inquérito
Administrativo n° 42.70712003, instaurado contra o Delegado de
Polícia Odimar Alves.

N° 3.156/2004. da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso aos policiais
civis que menciona, por sua participação decisiva na apuração de
homicídios cometidos contra três Fiscais e um motorista do Ministério
do Trabalho, em Unaí.

N° 3.157/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
consignada nos anais da Càsa manifestação de aplauso ao Delegado
de Polícia Federal, Sr. Antônio Celso dos Santos, e a sua equipe, pela
participação decisiva na apuração de homicídios contra três Fiscais e
um motorista do Ministério do Trabalho, em Unaí.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão



Especial da Fruticultura, da Comissão de Meio Ambiente e dos
Deputados Antônio Carlos Andrada e Paulo Cesar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Meio Ambiente.
2' Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2 Parte da reunião, com a i Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n os 3.155, 3.156 e 3.157/2004, da Comissão de
Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 14 Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da 15  Legislatura, do Projeto de Lei n'
1.729/2004, do Deputado Paulo Cesar: e de Segurança Pública -
aprovação, na 14 3 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa
Ordinária da 15 Legislatura, do Requerimento n° 3.080/2004, do
Deputado Doutor Viana .(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Cesar,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.747/2004. A
Presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente,

em que pleiteia seja encaminhado oficio ao Prefeito de Ouro Fino
solicitando informações detalhadas sobre a construção da estrada que
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liga esse município ao Distrito de Crisólia, para que se possam
apurar denúncias de possíveis danos ambientais no decorrer da obra.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram.( - Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando a
prorrogação do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram.( - Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 354/2003. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.( - Pausa.) Aprovado. Arquive-se o
projeto.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em l turno, do Projeto de Resolução n°

1.801/2004. da Mesa da Assembléia, que autoriza o Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Assembléia Legislativa, a celebrar transação
judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos oriundos da
conversão dos vencimentos, proventos e complementação de pensão
em Unidade Real de Valor - URV. A Mesa da Assembléia opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas n os i a 6, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que
opina pela rejeição das Emendas n os 7 e 8 e pela aprovação das
Emendas n

o
s 9 e 10, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do

Deputado José Henrique, solicitando a retirada de tramitação da
Emenda n° 8; A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o
projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n os 1 a 6, 9 e 10. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.



Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 7.
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra. o Sr. Secretário.

para proceder à leitura da Emenda n° 7.
O Sr. Secretário (Deputado George Hilton) - (Lê a Emenda n° 7, que

foi publicada na edição do dia 13/7/2004.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 7. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Resolução n° 1.801/2004 com as Emendas n

o
s 1 a 6, 9 e 10. A Mesa

da Assembléia.
Discussão, em 2° 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto. aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 419/2003 na forma do vencido em l o turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 431/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de
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° 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
Fiscalização Financeira 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
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 766/2003 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 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 0 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. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n°
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 842/2003 na forma do vencido em 1 o turno,
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.149/2003, do
Deputado Laudelino Augusto, que dispõe sobre a apresentação de
relatório ambiental na forma que especifica. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
1 ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°1.149/2003

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Os empreendimentos em operação. públicos ou privados,

considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradores do
meio ambiente e cujas atividades impliquem risco de acidentes
capazes de provocar danos ao meio ambiente, a vidas humanas ou a
recursos econômicos, encaminharão relatório de avaliação de risco
ambiental, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos pelo
poder público no regulamento desta lei.".

Sala das Reuniões, 3 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
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Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Laudelino Augusto, que recebeu o n° 1 e
que. nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1. salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n°
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica. portanto. aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n°1.149/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 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
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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para. nos termos do seu §
1°, transferi-ia ao Deputado Doutor Ronaldo. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra.
o Deputado Doutor Ronaldo.

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr.Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, funcionários desta Casa Legislativa, público que nos vê
das galerias e pela TV Assembléia, especialmente os de minha
querida Sete Lagoas e regio, amigos, a grande vantagem deste
momento da reunião é que nos é permitido abordar assuntos variados
que sempre revelam à sociedade fatos importantes.

Hoje quero lhes contar uma história que serve de exemplo para
muitos jovens desesperançados, desiludidos, que não conseguem
crer num futuro melhor. E a história de um menino, Ronaldo Alexandre
do Amara! e Silva, que nasceu em 16/7/79. Criança alegre e esperta,
foi muito influenciado pela propaganda televisada das eleições de
1982, que aconteceram três anos após seu nascimento. Os números
dos partidos e dos candidatos levaram-no a tomar o caminho
oferecido pelas ciências exatas, no caso, a matemática. Quase que ao
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mesmo tempo recebeu de presente de sua mãe um globo terrestre
de material acrílico. semi-transparente, que era iluminado por uma
lâmpada interna e mostrava todos os países do mundo à época e
suas respectivas Capitais.

Rodeado pelos jornais que a família recebia, por exemplo, o "Estado
de Minas" e a "Folha de S. Paulo", ele apenas lia o caderno de
economia e, desde criança, mostrou-se conhecedor de todos os
índices econômicos, o que para outras pessoas era difícil entender.
Como grande observador e estudioso, desde cedo decorou as
Capitais de todos os países. A dedicação à matemática se uniu à
vontade de conhecer o mundo e fez nele crescer o ideal de ser
diplomata. Fez disso uma meta e, para tal, fincou o pé em seus
estudos.

O tempo passou. Ele, como bom aluno. sempre teve reforçada a
consciência de que precisava se tornar um Embaixador para atingir
seus objetivos. Vencidas as etapas de estudos em Sete Lagoas,
passou a estudar aqui na Capital, cursando Ciências Econômicas e
Relações Exteriores. Aprovado nos concursos da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil, optou por trabalhar neste, exercendo as
funções de Caixa Executivo e, posteriormente, na gerência. Em
seguida foi transferido para Brasília, para atuar no setor de
agronegócio do Banco, o que lhe trouxe muitas dificuldades durante
um tempo. Formou-se em Economia, mas teve de interromper o curso
de Relações Exteriores.

Em seu primeiro ano na Capital Federal, fez seu primeiro contato
com o Instituto Rio Branco. Definiu a experiência como a prova mais
difícil que havia encarado na vida. Contentou-se ao saber que a média
de idade dos candidatos aprovados em tal concurso era de 29 anos, e
ele tinha apenas 23. Na Capital Federal, seu excelente desempenho
no Banco trouxe-lhe satisfações profissionais e sociais, granjeando-
lhe amizades sinceras, o que pudemos comprovar quando, no ano
passado, vítima de grosseiro erro médico, esteve às portas da morte,
evitada graças à minha presença ao seu lado no malfadado hospital
onde esteve internado. No ano passado, mesmo se recuperando da
cirurgia, voltou ao concurso e conseguiu 27 pontos, sendo que o
último candidato aprovado atingiu 29 pontos.

No mês passado. fez parte da comitiva que representou o Banco do



Brasil na reunião dos vários países que constituem a UNCTAD e
posteriormente, no mês de julho, voltou a representar o Banco do
Brasil numa feira de informática realizada na cidade de São Paulo.

No início do mês passado. enquanto ele aguardava o vôo para São
Paulo, recebeu uma chamada em seu telefone celular - era o Instituto
comunicando a sua aprovação em 11° lugar no concurso para
Diplomata brasileiro. Em seguida, ele ligou para mim, seu pai, dando-
me a notícia. Alguns dias depois, no dia 16, ele completou 25 anos.
Posso dizer às Deputadas, aos Deputados e a todo o Estado de Minas
Gerais que recebi o maior e o melhor presente que um pai pode
receber - não a vitória da aprovação no concurso, mas a certeza de
que tenho um filho de caráter indefectível, determinado e, acima de
tudo, um cidadão que ama o País em que nasceu.

Também neste ano, com a formatura de meu filho João Henrique do
Amaral e Silva, na Faculdade de Medicina de ltajubá, minha família
completa oito médicos, entre irmãos e sobrinhos, o que nos coloca
satisfeitos com o cumprimento dos nossos deveres de pais na face da
terra, que é o de educar e orientar na boa formação daqueles que
geramos. Como dizia o falecido líder político Leonel Brizola, somente
pela educação conseguimos libertar nossos irmãos, principalmente os
mais necessitados.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Quero olhar nos olhos
de V. Exa. Peço licença ao Sr. Presidente para, neste momento, falar
da nossa imensa alegria de ver nos olhos e no coração de V. Exa. o
mesmo sentimento expresso por meio de um discurso diferente
daquele que sempre fazemos nesta Casa. No chão sagrado do
parlamento mineiro, a grandeza do coração de V. Exa. não poderia
ficar expressa apenas por meio de suas palavras. Quantas vezes nós,
filhos, somos obrigados, por gratidão, consciência e dever, a falar de
nossos pais? Não importa se ele estiver na mansão dos justos; não
importa se estiver vivo e presente. O que importa é saudar, lembrar o
ente querido.

Nestes dias que antecedem o Dia dos Pais, V. Exa., em um gesto de
grandeza, mostrando a pureza de alma de que é portador, traz para
nós essa belíssima reflexão. Peço que me forneça cópia desse seu
pronunciamento, para que eu possa, Deputados Sidinho do Ferrotaco
e Ana Maria Resende, mostrar aos meus filhos a convivência
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extraordinária que tem com seus filhos. V. Exa., em um gesto
magnânimo e respeitoso, agradece a honra de seus queridos filhos.

Quero abraçá-lo, Doutor Ronaldo. E, nesse gesto, abraço também a
sua família. Todavia, meu desejo é abraçar especialmente a sua
pessoa, símbolo do trabalho, médico honrado, parlamentar que tem
demonstrado sensibilidade e equilíbrio nas decisões deste
parlamento.

Peço a Deus que me ouça neste momento, para que os pais do
mundo inteiro façam essa mesma reflexão de gratidão e
agradecimento a Deus, a seus filhos, à sua família. Trata-se de um
gesto maravilhoso. Por isso, saúdo V. Exa. Desejo que todos os
Ronaldos, todos os seus filhos médicos tenham as mãos santas como
as de V. Exa. Desejo ainda que sua família, da qual V. Exa. tem a
honra e o privilégio de ser o chefe, continue feliz. Que seu discurso
seja contemplado por todos os corações, ou seja, de todos os pais e
filhos. Estamos felizes com este momento. Parabéns pela maravilhosa
família e pela alegria que seus filhos dão à sua vida.

Os filhos são a razão maior da nossa vida, e a família é a "celiula
mater" da sociedade. Pedimos a Deus que a família possa continuar
derramando bênçãos copiosas, como as que reproduzem hoje seus
olhos e seu coração. Parabéns pela brilhante lição para nós, pais e
filhos.

O Deputado Doutor Ronaldo - Obrigado. Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Obrigado. Sr. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, hoje é uma data histórica. Há 12 anos: esta Casa aprovou o
PROCACHAÇA por iniciativa do Legislativo mineiro, por intermédio
dos nossos queridos ex-Deputados Péricles Ferreira. de Salinas.
Geraldo Santana e eu. O programa foi aprovado por todos nós. Ali
está o Deputado Wanderley Ávila, que também participou. O
Deputado Miguel Martini, lamentavelmente, não estava conosco na
época. Minas hoje lidera a questão da cachaça de alambique no
Brasil.

Recebi uma mensagem do SINDICACHAÇA. Há cerca de 200 mil
pessoas trabalhando e vivendo diretamente da produção da cachaça
artesanal de qualidade. Os grandes produtores, principalmente os
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paulistas, alteraram a alíquota do IPI para beneficiá-los e prejudicar
a cachaça de alambique, que, a cada dia, avança mais. E a que mais
interessa para exportação, que, aliás, está fazendo o nome do Brasil e
de Minas.

Estivemos com o Presidente do SINDICACHAÇA. jornalista
Alexandre Wagner da Silva, e com o Ministro Palocci. O Governo
Federal está revendo o decreto que taxou igualmente a aliquota do IPI
para as cachaça artesanal e industrial. Queremos um imposto
diferenciado. Não dá para compará-las. A artesanal tem um valor
muito maior que a cachaça industrial, as "51" da vida. Cada urna tem
seu mercado. Defendemos a cachaça mineira, um dos símbolos do
Brasil.

Gostaríamos de elogiar o setor, pois Minas, mais uma vez, sai à
frente e reúne, numa única cooperativa, a Cooperativa Central dos
Produtores de Cachaça. as 16 cooperativas e associações de
produtores que existem em todo o Estado.

Por isso, parabenizo o Governo do Estado, por meio do INDI, que.
juntamente com o Governo Federal, preocupado com o setor, aprovou
na COFIEX, órgão da Secretaria de Planejamento, a viabilização de
um empréstimo de US16.000.000,00 junto ao BID. E, em Minas
Gerais, serão aplicados, nas cooperativas de cachaça, em torno de
U$3.000.000.00, aumentando a qualidade, a oferta de emprego e,
conseqüentemente, os recursos com os impostos e a exportação da
cachaça. Esse trabalho tem sido feito por meio do SEBRAE.

Esta Casa deu grande exemplo de como se fazer um projeto. Foi
pioneira no Brasil. Depois, houve outros, como o do Deputado Rogério
Correia, projeto que trata do pequi, e outros em segmentos da
agropecuária, em que os produtores fazem a sua parte, e o Governo
entra com aquilo que tem de fazer, não apenas fiscalizando e
cobrando impostos, mas dando suporte técnico, tecnológico e de
organização para que possamos desenvolver ainda mais a
agroindústria em Minas Gerais.

Gostaria de parabenizar o setor e todos os Deputados. A lei foi de
iniciativa do Legislativo mineiro, sancionada pelo então Governador
Hélio Garcia. O Conselho foi criado, e o Secretário era Alysson
Paulinelli. Faço esse registro porque são 12 anos de um projeto
altamente vitorioso. Obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Estamos falando de coisas

felizes. Vemos ali os Deputados Doutor Ronaldo e Roberto Carvalho.
Também estamos felizes nesta tarde de hoje.

Acabamos de aprovar, em primeiro turno, o nosso sonhado projeto
da Mesa sobre a URV. Uma luta árdua, discutida, refletida, combatida,
dialogada, mas sempre visando, única e exclusivamente, o servidor da
Casa, a quem quero homenagear.

Quero também homenagear V. Exa., Deputado Rêmolo Aloise, que,
sem dúvida, é um dos mais incansáveis Deputados da Mesa e buscou
uma solução como resposta aos anseios dos servidores da
Assembléia Legislativa.

Aliás, esse nosso compromisso, essa dívida de gratidão há muito
tempo reina e tem pairado em todos os servidores exemplares da
nossa Assembléia Legislativa. Estamos alegres pelo projeto ter sido
aprovado em l turno. Rogamos a V. Exa. que esse projeto seja
colocado em pauta, na semana que vem, para votação em 20 turno.

Esperamos que V. Exa. continue sua caminhada para que se inicie
efetivamente o pagamento aos servidores, que já fizeram
compromissos. Na pessoa de V. Exa., queremos pedir isso, mais uma
vez, ao nosso caríssimo e dileto Presidente Mauri Torres, que
sabemos não tem medido esforços na condução desse processo.
Mas, de uma forma ou de outra, queira V. Exa. saber da nossa
satisfação e, com certeza, aguardar o compromisso para o início do
pagamento a todos os servidores, que estão ansiosamente
aguardando uma decisão da Mesa com o apoiamento unânime de
todos os parlamentares da Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham nas galerias,
imprensa, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembléia,
venho à tribuna, nesta tarde, para me manifestar a respeito de um
assunto que ocupou - e certamente ainda ocupará - a atenção de
todos. Refiro-me à manifestação do STF, que, em breve, deve julgar o
mérito do tema aborto. Essa decisão será tomada em razão de uma



liminar concedida para os casos de anencefalia - uma criança que
está sendo gestada com essa anomalia física. Concedida a liminar,
agora será julgado o mérito.

Quando li uma coluna com o tema aborto e democracia, fiquei
encantado com a lucidez, com a clareza, com a objetividade e, ao
mesmo tempo, com a consistência da defesa da vida feita pelo Dr.
Carlos Alberto de Franco. Diretor do Master em Jornalismo para
Editores e professor de ética jornalística. Não me contive e decidi dar-
lhe uma publicidade maior que a dada pelo jornal. Logicamente, ele é
contrário ao aborto. Traz dados e números extremamente
interessantes, que precisam ser mais evidenciados do que o foram
num grande jornal com circulação em Minas. (- Lê:) "Recente liminar
concedida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal
Federal, autorizando a interrupção da gestação de fetos com
anencefalia, reacendeu o debate sobre a legalização do aborto no
Brasil. A decisão do Ministro - a quem talvez tenham chegado apenas
dados médicos parciais -, certamente influenciada pela força de
compreensíveis argumentos emocionais - o presumível sofrimento da
gestante -, será em breve submetida a discussão no plenário do STF.

Como sabe o caro leitor, a anencefalia é uma má-formação grave,
caracterizada por ausência dos ossos do crânio, exceto pelo osso
frontal, e inexistência dos hemisférios cerebrais. O feto costuma ter
uma sobrevida extra-uterina curta. A incidência é de 0,1 a 0,7 casos
em cada 1.000 nascidos, com predomínio do sexo feminino. Segundo
dados do Ministério da Saúde, ocorrem no Brasil, em média, 616
mortes por ano. Atualmente, em países do Norte da Europa,
preconiza-seo uso do ácido fálico no primeiro trimestre da gestação
para prevenção da anencefalia. O resultado, notável, indica uma
redução de 1/3 na incidência da patologia." Em 33 1/Ó dos casos,
apenas com a ingestão do ácido fálico, deixa de existir o risco da
anencefalia.

"Alguns autores afirmam que o não-aparecimento de defeitos no
tubo neural chega a atingir 85°c dos casos. Trata-se, sem dúvida, de
uma experiência que deveria ser valorizada pelo nosso Ministério da
Saúde." Ou e Ministério da Doença"? "Os argumentos favoráveis à
liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello apóiam-se em supostos
riscos físicos e psíquicos para a gestante. Pelo que pude apurar com
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médicos e especialistas da área, o argumento é falso. A gestação
de um feto anencéfalo é absolutamente normal. Muito mais graves e
reais são os riscos que envolvem a prática do aborto." Olhem que
absurdo, olhem como se manipula com dados e números. Se
continuar a gestação, nada de anormal ocorrerá. Nesse caso, há um
testemunho publicado nessa coluna. E o risco de se fazer um aborto é
infinitamente maior para a mãe. E interessante observarmos e até
denunciarmos a manipulação que se faz. São os abortistas
sofismando, porque querem chegar ao aborto.

"Além disso, embora remotas, há possibilidades de erros de
diagnóstico." Ou seja, pode-se diagnosticar a anencefalia, e não se
tratar disso. Existe o risco de se errar o diagnóstico, o que significa
morte, pois uma vida morre, é ceifada. Diria, é assassinada.

Na sua brilhante exposição. continua: "Por isso a autorização prévia,
genérica, seria, caro leitor, uma irresponsabilidade ética". Fala com
autoridade de quem é professor de ética jornalística. No mínimo, trata-
se de uma irresponsabilidade ética, sob o argumento mentiroso de
que a mãe sofrerá. Isso é uma mentira, o que verificaremos no
testemunho de uma mãe que vivenciou tal situação.

O risco de abortar é infinitamente maior para a mãe, e o pior é o erro
de diagnóstico. Sabemos que há erros médicos em casos muito mais
simples, porque são naturais dos seres humanos, ocorrendo a todo
momento. Quantos são os diagnósticos equivocados, apesar de todos
os exames serem feitos? No entanto, esse erro significa um
assassinato a mais praticado covardemente contra um ser indefeso,
protegido por cláusula pétrea da Constituição: o direito à vida.

"No tocante ao inegável sofrimento vivido pela gestante, reproduzo o
depoimento de uma mãe que, não obstante a dor provocada pelo feto
anericéfalo, justificou sua decisão de levar a gravidez até o fim. Sua
carta, publicada no jornal 'O Globo', de 9 de julho, é um contundente
recado aos Ministros do STF. 'Lamentável o comentário do Ministro
Marco Aurélio, afirmando que a gestante convive com a triste
realidade do feto dentro de si, que nunca poderá se tornar um ser
vivo. Fui mãe de uma criança com anencefalia e posso afirmar que,
durante nove meses de gestação, convivi com um ser vivo que se
mexia, que reagia aos estímulos externos, como qualquer criança no
útero. Afirmo também que não há dano à integridade moral e
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psicológica da mãe." Trata-se de uma mãe que teve uma criança
anencéfala e afirmou que em nenhum momento sofreu nenhum
constrangimento: ao contrário, sentia um ser vivo dentro de si. "O
problema é que estamos vivendo em uma sociedade hedonista e
queremos extirpar tudo que nos cause o mínimo incômodo." A
sociedade absolutiza o prazer, e não se pode mais ter incômodo.
sacrifício. O Papa chegou a dizer que perdemos a dimensão da cruz.
"Pensemos, pois. na decisão tomada, porque, se estamos autorizando
a morte dos que não conseguirão fazer história de vida, cedo ou tarde
autorizaremos a antecipação do fim da vida, dos que não conseguem
se lembrar da sua história, como os portadores do mal de Alzheimer,
concluiu a leitora Ana Lúcia dos Santos Alonso Guimarães."

E como se uma sociedade absolutamente materialista valorizasse
somente o que é belo, o que é bom, o que agrada: uma sociedade em
que os idosos dão trabalho e as crianças não dão lucro. Que
sociedade é esta, que valoriza o belo, os que dão retorno financeiro, o
estético? Uma sociedade que mata um e daqui a pouco matará outro.

Essa mãe, que teve 16 filhos, do 12° em diante, perdeu todos, pois
não conseguiu manter a gravidez. Quando os médicos não
conseguiram salvar o 160 bebê, ela chorou desesperadamente. O
médico perguntou-lhe se ela tinha filhos. Ela lhe respondeu que tinha
11, mas que aquele também era seu filho, pois não havia diferença
entre os que estavam criados e o que estava em seu ventre. Essa
senhora hoje está no céu.

"Trata-se de uma carta impressionante e premonitória. O aborto,
estou certo, é o primeiro elo da imensa cadeia de violência e cultura
da morte Após • a implantação do aborto descendente (eliminação do
feto), virão inúmeras manifestações do aborto ascendente (supressão
da vida do doente) - a eutanásia já está sendo incorporada ao sistema
legal de países europeus -, do idoso e, quem sabe, de todos os que
constituem as classes passivas e indesejadas da sociedade. Quem
sabe aquele espírito demoníaco de Hitler, ou seja, o da sociedade
ariana, não ressurja para eliminar o feio, o deficiente, o dependente, o
anormal! Vamos eliminá-los. Queremos uma sociedade que seja bela
• dê dinheiro, lucro e prazer. Para que nos incomodar com problemas
• doenças incuráveis? Vamos matar logo e aliviar o sofrimento do
pobre coitado! Que sociedade é esta que estamos construindo?
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Costumamos usar o chavão "é um mal necessário". O nazismo

de Hitler foi um mal desnecessário, pois nunca ninguém tirou nada de
bom dali. Foi um mal mau e ponto. Agora essa atitude resgata,
reacende esse espírito hitlerista. Querem uma sociedade ariana, só
com pessoas bonitas, sadias, fortes e atléticas. Apenas uma mente
doentia como a de Hitler e de seus seguidores pode concordar com
isso.

Mencionam aqui o ácido fólico. Basta isso. Daqui a pouco
descobrirão que o ácido fálico e mais alguma coisa eliminam 100%.
Mas ai já estará autorizado matar. Salvar não. Custará dinheiro, dará
trabalho. Matar é melhor.

"A eventual aprovação do aborto de fetos com anencefalia abre um
perigoso precedente antidemocrático. Trata-se, na verdade, de um
passo na estratégia dos que defendem o aborto amplo e irrestrito."

Aqui está a razão de tudo isso. Eles estão sofismando porque agora
conseguem dizer que há um apelo - ressalto que falso e mentiroso -
emocional. Daqui a pouco, dirão que a mulher é dona de seu corpo e
não quer aquele feto.

Recordo-me de certa vez em que fui chamado para atender a uma
jovem que estava tentando praticar um aborto. Já tinha feito duas ou
três tentativas, usando alternativas absurdas, típicas das pessoas
mais humildes. Comecei a conversar com ela e constatei que
realmente apresentava uma situação social difícil: tinha dois ou três
filhos, era empregada doméstica e tinha sofrido abuso do dono da
casa. Disse-me que, se chegasse em casa e dissesse ao pai que
estava novamente grávida, ele iria mandá-la para fora de casa.
Segundo ela, não havia alternativa. Pedi-lhe para esperar, pois
conversaria com minha mulher, e. se ela não quisesse a criança.
iríamos adotá-la. Conversamos com o pai dela e lhe dissemos que
estava grávida por uma circunstância do destino. Dissemos-lhe que,
se a criança nascesse e ela não a quisesse, iríamos criá-la, sem
nenhum ônus para a família. O pai aceitou. Disse à moça também
que. se quisesse ficar com à criança, ajudá-la-íamos a criá-la.
E a criança nasceu. Dissemos à mãe que poderia nos dar a criança,
pois cuidaríamos com muito carinho, mas ela respondeu: "Não. Ela é
minha filha. Não fico sem ela". Então, por uma circunstância
socioeconômica, ela foi pressionada a abortar uma criança. Mas não o



III
fez. A criança se chama Aldriane e está com 10 ou 12 anos.

Os abortistas de plantão dizem que quem não tem condições não
pode ter filhos. Apenas ricos podem ter filhos, mas estes nem querem
mais, porque estraga o corpo.

A eventual aprovação do aborto dos fetos com anencefalia abrirá um
perigoso precedente antidemocrático. Na verdade, trata-se de um
passo na estratégia dos que defendem o aborto amplo e irrestrito.

Há pouco tempo, os jornais e a televisão noticiaram que uma
mulher, na Inglaterra. havia decidido abortar um dos filhos gêmeos,
pois só teria condições de criar um. Escolheria um dos dois para
matar, porque, circunstancialmente, a sua situação econômica não
permitia que criasse dois. Como nesse país a lei autoriza o aborto, ela
escolheu um dos dois para matar. Isso chocou o mundo. E é isso que
desejam os abortistas de plantão.

As mulheres abortistas defendem o aborto dizendo que têm o direito
sobre o seu corpo. Esse mesmo direito o feto tem sobre o seu. Ela
pode ter o direito de não engravidar. Não havendo vida, poderia
decidir sobre o seu corpo, mas, quando nasce um outro ser, teria de
perguntar a ele se deseja viver. Se ela tem direito, o outro também
tem. E a nossa Constituição garante esse direito desde a concepção.

Outros virão. Não duvidemos disso. A democracia é. sem dúvida, o
regime que mais genuinamente respeita a dignidade da pessoa
humana. Qualquer constituição democrática autêntica, e não, apenas
de fachada reclama os alicerces dos valores éticos fundamentais. Por
isso, não obstante a força do "marketing" emocional que apóia as
campanhas abortistas, é preocupante o veneno antidemocrático
contido no fundo dos 'siogans" abortistas. Não se compreende de que
modo obteremos uma sociedade mais justa e mais digna para os
seres humanos adultos por meio da organização da morte de outros.
que são as crianças não nascidas.

Há um elo indissolúvel entre a prática do aborto, o massacre do
Carandiru, a chacina da Candelária e outras agressões à vida. O ser
humano é encarado como objeto descartável.

No Carandiru, as pessoas presas sob a tutela do Estado, indefesas,
foram metralhadas. Na Candelária, jovens e crianças, que não
dispunham de um teto para dormir e se abrigaram na portaria dessa
Igreja, foram covardemente assassinados enquanto dormiam.



O aborto é um pouco pior do que tudo isso. Aqueles presos
poderiam de algum modo agredir as pessoas que atiravam, correr ou
se esconder. Esses meninos assassinados poderiam ainda acordar
devido a um barulho qualquer e sair correndo. Enfim, poderiam ter a
sorte de salvarem-se. E o feto, para onde ele irá correr? Ele não tem
defesa, não pode correr. Mas gritar, ele grita, porque já vi as reações
de um feto a toques sensíveis. O feto reage, mas indefesamente.

Vamos escolher os métodos de aborto? Poderia ser por
envenenamento, queimando e recompondo o feto para saber se não
ficou nenhum resto lá dentro: por sucção ou, nos casos em que a
gestação já estiver num estágio mais avançado, poderiam usar o
método da asfixia, que consiste em deixar o feto morrer do lado de
fora do útero. Qual desses métodos vamos utilizar para essa chacina?

Os abortistas falam apenas em tirar o feto, mas essa não é a palavra
correta. O termo correto seria assassinar. Isso é pior que chegar em
casa e escolher qual dos filhos matar. Matar um filho é menos grave
que assassiná-lo no ventre.

No entanto, os abortistas de plantão não perdem tempo. Com apelos
emocionais e sofismas, querem caminhar decisivamente para terem
no Brasil a autorização para assassinar fetos, seres indefesos. Os
argumentos esgrimidos em defesa dessas ações, alguns cruéis e
outros, carregados de eufemismos emocionais, não conseguem
ocultar o desrespeito ao primeiro direito humano fundamental, base da
sociedade democrática, que é a vida.

Deixo esse registro do Dr. Carlos Alberto de Franco e parabenizo-o,
dizendo que estou 1000o de acordo com o seu discurso. A sociedade
brasileira precisa ser alertada para isso. Aqueles que acreditam na
vida e desejam defendê-la devem se manifestar para que o STF se
sensibilize, a fim de que não cometa, por meio de uma decisão
equivocada, uma violência dessa natureza.

Vejam! Basta uma ação durante a gravidez para acabar com a vida.
E lamentável. Não podemos falar em democracia. Uma sociedade que
se emociona e às vezes chega às lágrimas quando um pingüim
aparece na televisão coberto de óleo, em decorrência de um desastre
ecológico, é a mesma que deseja matar esses fetos indefesos. São
aqueles que querem defender o mico-leão, dizendo que ele não pode
morrer. Também achamos que deve ser preservado. Mas será,



Deputado André Quintão, que o mico-leão vale mais do que a vida
de um ser humano? O mico-leão não pode ser tocado, mas o ser
humano, sim! O ser humano é defeituoso, não é? Para que a
sociedade quer um ser com uma certa deficiência?!

Termino, citando a frase dele, publicada no jornal: "A democracia é,
sem dúvida, o regime que mais genuinamente respeita a dignidade da
pessoa humana".

Será que somos verdadeiramente democratas? Será que somos
democráticos? Será que queremos verdadeiramente uma sociedade
sadia ou fazemos um discurso e temos uma outra prática? Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 5, 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 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA NA 21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15a LEGISLATURA, EM 30/6/2004
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Leonardo Quintão, Célio Moreira, Doutor Viana e Padre
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
modelo de produção silvicultural necessário para o atendimento à
atual demanda do setor de base florestal em Minas Gerais. 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 os seguintes requerimentos de autoria dos
deputados membros da Comissão: em que solicitam a suspensão dos
trabalhos desta Comissão pelo prazo de até vinte dias, a contar do dia
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1°/7/2004; e em que solicitam a realização de audiências com os
Secretários de Meio Ambiente: da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento: da Fazenda; do Planejamento e de Desenvolvimento
Econômico, para que os Deputados membros desta Comissão
possam discutir as demandas do setor de base florestal de Minas
Gerais e melhor fundamentar o relatório final. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença
dos Srs. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário Adjunto da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico: João Câncio de Andrade
Araújo, Superintendente Florestal da ASIFLOR: Giuseppe Bert,
Gerente de Suprimentos e Insumos Básicos da CBCC: Cláudia Vieira
Tanure, Diretora da Press Comunicação; Maria Leticia Nunes,
jornalista da Press Comunicação: Guilherme Dias de Freitas,
Assessor de Meio Ambiente da V&M: Michel Henrique Pires.
Presidente da INTERSIND em exercício: Mauro Pini França. Vice-
Presidente de Operações da SATIPEL Unidade Uberaba: César
Augusto dos Reis, Diretor-Executivo da Associação Brasileira de
Produtores de Florestas Plantadas - ABRAF - e Assessor da
Presidência da SATIPEL; José Batuira de Assis, Secretário Executivo
da AMS: Carlos Mercês de Oliveira, representando o Ministério
Público; Ivo Pêra Eboli, Coordenador Técnico de Silvicultura da
EMATER-MG: José Augusto Furlani, representando a SMEF: Antônio
Tarcizo de Andrade Silva. Gerente de Relações Institucionais da
PLANTAR: e Fernando Matarelli, do SINDIFER. O Presidente.
Deputado Paulo Piau, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de agosto de 2004.
Paulo Piau. Presidente - Leonardo Quintão - Laudelino Augusto.

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2' SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 6/7/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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André Quintão, Elmiro Nascimento e Ricardo Duarte (substituindo
este à Deputada Manha Campos, por indicação da Liderança do PT).
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André
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 comunica o recebimento de ofícios dos Srs.
Eduardo Barbosa, Deputado Federal; Rogério Silveira Diniz Abreu,
Chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho da DRT do Ministério do
Trabalho e Emprego; Renato César do Nascimento Santana, Diretor-
Geral do DER-MG, publicados no "Diário do Legislativo" de 19/6/2004;
José Sena Neto. Presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,
publicado no "Diário do Legislativo" de 217/2004: da Comissão do
Movimento dos Catadores de Materiais Recicháveis do Estado de
Minas Gerais, apresentando reivindicações de interesse dessa
Comissão, e comunicação do Deputado Antônio Carlos Andrada,
Líder do BPSP, indicando o Deputado Marcelo Gonçalves como
membro efetivo desta Comissão, na vaga do Deputado Alencar da
Silveira Jr. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais foram indicados os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 1.688/2004, em turno único (Deputado
Alberto Bejani); 1.691/2004, em turno único (Deputado André
Quintão); 1,707/2004, em turno único (Deputado Elmiro Nascimento):
1.682 e 1.698/2004, em turno único (Deputada MarUia Campos):
1.379/2004. em l o turno (Deputado Marcelo Gonçalves); e comunica
que foram redistribuídos os Projetos de Lei n°s 1.582/2004, em turno
único, à Deputada Manha Campos. e 1.577/2004, em turno único, ao
Deputado Alberto Bejani. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votaçâo, são aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de
Lei n° 743/2003, em 2° turno (relator: Deputado André Quintão, em
virtude de redistribuição): e 1.328/2003. em 10 turno, na forma do
Substitutivo n° 2, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Ricardo Duarte, em virtude
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de redistribuição). 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
nos 1.582, 1.618, 1.634 e 1.681/2004 (relatora: Deputada Marília
Campos): 1.584/2004 (relator: Deputado Alberto Bejani): 1.591, 1.594
e 1.603/2004 (relator: Deputado André Quintão), que receberam
parecer pela aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 3.081/2004. São, ainda, aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s. 1.474, 1.475, 1.478, 1.483,

1.499, 1.500, 1.502, 1.505, 1.521, 1.522, 1.524. 1.526, 1.527, 1.534,
1.539, 1.540, 1.542, 1.549, 1.563, 1.565, 1.568 e 1.569/2004. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita
seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir os
programas executados pela Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas. 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. 3 de agosto de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Elmiro Nascimento -

Marília Campos.
ATA DA 17' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 7/7/2004

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento dos seguintes ofícios: do Major PM



Rogenaldo Elias. responsável pelo comando do 28° Batalhão da
lOil Região da Polícia Militar, do Município de Unaí, convidando a
Comissão para participar da operação de cobertura ao Oficial de
Justiça no cumprimento da liminar de reintegração de posse da
Fazenda Cifra, que será realizada 6/7/2004; e do Deputado Antônio
Carlos Andrada, Líder do Bloco BPSP, comunicando a indicação do
Deputado Marcelo Gonçalves como membro efetivo desta Comissão,
na vaga do Deputado Mauro Lobo. Passa-se à 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.350/2004 (relator:
Deputado Durval Angelo) com as Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1°
turno: e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.509/2004
(relator: Deputado Biel Rocha) com a Emenda n° 1. e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha (4), em que
solicitam seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que sejam apuradas. pela Auditoria-Geral do Estado junto com o
Ministério Público, adulterações nas fichas de antecedentes criminais
e nos registros da Polícia Civil: seja realizada visita desta Comissão à
Penitenciária Estevão Pinto, nesta Capital: seja solicitado ao
Governador do Estado e ao Procurador-Geral de Justiça do Estado o
envio a esta Casa do Projeto de Lei Complementar, visando
regulamentar o controle externo da polícia pelo Ministério Público: e
seja realizada reunião, com os convidados que menciona, para
debater em audiência pública ameaças e violências que vem sofrendo
o Sr. Pedro Theodolino da Silva, ex-Prefeito de Rio Piracicaba:
Roberto Ramos, em que requer seja formulado voto de
congratulações com a Câmara Municipal de Tupaciguara, em
agradecimento à recepção dada a esta Comissão quando da
realização de audiência pública no dia 28/6/2004: Padre João, Durval
Angelo e Rogério Correia, em que pleiteiam a realização de reunião
conjunta desta Comissão com a de Meio Ambiente e Recursos
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Naturais, com os convidados que menciona, na qual será recebido
o Sr. Jean-Pierre Leroy, Relator Nacional para o Direito Humano ao
Meio Ambiente da ONU. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os denunciantes de Rio Piracicaba, Belo Horizonte, Contagem,
Mateus Leme, 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, 4 de agosto de 2004.
Durval Angelo. Presidente - Roberto Ramos - BieI Rocha.

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA. EM

7/7/2004
As 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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
registra o recebimento dos seguintes ofícios: do Diretor Hospitalar do
Hospital Regional João Penido, em resposta ao Ofício 1.145/2004,
inquirindo a respeito da CNCDO Zona da Mata; do Secretário
Municipal de Saúde, em resposta a requerimento do Deputado Neider
Moreira, dando ciência de algumas reuniões realizadas entre o
comando do Corpo de Bombeiros e essa Secretaria; de servidores
ligados à área da saúde, solicitando a readmissão da Sra. Ninon de
Miranda Fortes, da Diretoria de Ações Descentralizadas de Saúde
desta Capital; do Secretário da Saúde, para participar do Seminário:
"O SUS, o Judiciário e o Acesso aos Medicamentos Excepcionais". O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Deputado Neider
Moreira, Projetos de Lei n°s 1.455/2004 no 2° turno e 1.512/2004 em
turno único (relator: Deputado Neider Moreira): Projeto de Lei n°
1.695/2004 em turno único (relator: Deputado Célio Moreira): e Projeto
de Lei n° 1.714/2004 em turno único (relator: Deputado Ricardo
Duarte). Passa-se à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a



discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A Presidência redistribui o Projeto de Lei n°
1.270/2003 no 20 turno ao Deputado Neider Moreira, que emite seu
parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno.
Submetido a discussão e votação, o parecer é aprovado. A seguir, a
Presidência redistribui o Projeto de Lei n° 1.352/2004 no 2° turno ao
Deputado Carlos Pimenta, que emite seu parecer pela aprovação da
matéria na forma proposta. Submetido a discussão e votação. o
parecer é aprovado. A seguir, o Presidente passa a proferir seu
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.324/2003 no 1° turno, mediante o
qual opina pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1. Submetido
a discussão e votação, o parecer é aprovado. Em seguida, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Neider Moreira, para que
emita seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.589/2004 em turno
único, mediante o qual opina pela aprovação da matéria com a
Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, o parecer é
aprovado. 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°s 1.451/2004 (relator:
Deputado Neider Moreira), 1.635 e 1.679/2004 (relator: Deputado
Ricardo Duarte). Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n°s 1.036/2003; 1.528 e 1.566/2004. Passa-se à 3° Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Neider Moreira que pleiteia audiência
pública em Pitangui, para debater a situação econômica, financeira e
de atendimento da Santa Casa de Misericórdia desse município.
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, 4 de' agosto de 2004.
Fahim Sawan. Presidente - Neider Moreira - Célio Moreira - Biel

Rocha.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 8/7/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Paulo Cesar, a Deputada Maria Olívia e o Deputado Biel Rocha,
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.O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 1.128/2003 no 2 0 turno (Deputado Biel Rocha):
Projeto de Lei n'1.703/2004 em turno único (Deputado Márcio
Passos): Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n 0 1.152/2003 no 1° turno
(Deputado Chico Rafael).Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia.
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20 turno, na forma
do vencido no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.128/2003 (relator:
Deputado Biel Rocha).Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação. são
aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 3.071 e
3.083/2004. 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, 4 de agosto de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Maria Olivia - Chico Rafael.

ATA DA 1 l' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2d SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 8/7/2004

Às 11h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões,
Doutor Viana e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à li Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após a leitura do
relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, que conclui pela
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.364/2004 na forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, o Presidente suspende os
trabalhos até às 14h 30min. Os trabalhos são reabertos com a
presença dos Deputados Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões
e Paulo Piau. E aprovado o parecer do relator para o Projeto de Lei n°
1.364/2004. 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, 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Jayro Lessa - Chico

Simões - Doutor Viana.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15d

LEGISLATURA. EM 8/7/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olívia, Jô Moraes (substituindo esta ao Deputado Laudelino
Augusto, por indicação da Liderança do PT) e Doutor Ronaldo,
membros, da supracitada Comissão. Havendo número, regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°5 1.334/2003 (Deputada
Jô Moraes) e 1.517/2004 (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de



pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres de redação final dos Projetos de Lei n os 1.334/2003
(relatora: Deputada Jô Moraes) e 1.517/2004 (relator: Deputado
Doutor Ronaldo). A presidência suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, a presidente convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária de logo mais, às 1 7h45min, agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas - Jô Moraes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.039/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Cétio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.039/2003 dispõe sobre a reaquisição de garrafas de polietileno
tereftalato (PET) pelos fabricantes.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que,
em decorrência de perda de prazo, não emitiram seus pareceres.

Agora, em virtude de requerimento apresentado pelo autor, vem a
proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição objetiva, conforme dispõe seu art. 1°. obrigar os

fabricantes de produtos envasados em garrafas PET a recolherem no
mínimo 50% das garrafas por eles comercializadas. Estabelece,
também, pena de multa de R$1.000.00 a R$100.000.00 para os
infratores da lei.

Cumpre-nos assinalar que, sem querermos adentrar nos aspectos
constitucionais e legais, objeto da Comissão de Constituição e Justiça,
a matéria não encontra óbice de natureza material-jurídica, inclusive
de iniciativa, podendo, desta forma, prosperar plenamente.

Chama-nos a atenção que matéria semelhante foi doutrinada
recentemente pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -
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por meio da edição da Resolução n° 258, de 26/8/99, que

estabeleceu a obrigação de os fabricantes de pneumáticos darem
destinação adequada a pneu inservível na proporção de um para cada
quatro pneus novos, importados ou fabricados no País. De acordo
com o CONAMA, os pneumáticos inservíveis constituem sério risco ao
meio ambiente e à saúde pública e são passíveis de reaproveitamento
como matéria-prima em processo de reciclagem.

As garrafas PET inservíveis devem ser analisadas do ponto de vista
ambiental e de saúde pública da mesma forma como os pneumáticos
inservíveis, com um agravante: o número dessas garrafas
descartadas na natureza é muito superior ao de pneus usados. Elas
são encontradas em praticamente todos os lugares: lixos domésticos,
lotes vagos, cursos de água, redes de águas fluviais, etc. Assim,
entendemos que a proposição em exame vem suprir lacuna na
legislação de meio ambiente em vigor.

No plano estadual, a Lei n° 13.766. de 30/11/2000, que dispõe sobre
a política estadual de incentivo à coleta seletiva de lixo, estabelece, no
art. 40, que cabe ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
CORAM - instituir normas para o recolhimento, a reutilização, a
reciclagem, o tratamento ou a disposição final ambientalmente
adequada de resíduo sólido que, por sua composição físico-química.
necessita de procedimentos especiais para descarte no meio
ambiente. O § 2° desse artigo dispõe que os resíduos deverão ser
entregues aos estabelecimentos que comercializam os produtos que
lhes deram origem para repasse aos fabricantes ou importadores, a
fim de se tomarem as medidas cabíveis. Dessa forma, com o objetivo
de consolidar a legislação existente sobre destinação de resíduos
sólidos, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Por fim, sob o aspecto financeiro-orçamentário, objeto desta
Comissão. ao contrário de despesa para o erário, a futura lei trará
economia de recursos, pois a limpeza de córregos e açudes, realizada
sempre com recursos públicos, diminuirá muito com o recolhimento
das garrafas PET, conforme previsto na proposição.

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

1.039/2003, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1
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Altera a Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual de incentivo à coleta seletiva de lixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 40 da Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000.

modificado pela Lei n° 14.577. de 15 de janeiro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4°- .......................................................
§ l - Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o 'caput'

deste artigo disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha,
bateria e garrafa de polietileno tereftalato (PET).

§ 50 - O fabricante de produto envasado em garrafa de polietileno
tereftalato fica obrigado a recolher as garrafas por ele
comercializadas, na forma a ser definida na regulamentação desta
lei.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.304/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Bancada do PMDB, o Projeto de Lei n° 1.304/2003
cria o Fundo de Desenvolvimento do Artesanato Mineiro - FUNDAM -
e dá outras providências.

A proposição foi encaminhada inicialmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Em seguida, a matéria foi examinada pela Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1. da Comissão anterior.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer. nos
termos regimentais.

Fundamentação
0 projeto em tela propõe a criação do Fundo de Desenvolvimento do
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Artesanato Mineiro - FUNDAM -, com o objetivo de oferecer
suporte financeiro a programas de fomento e desenvolvimento de
cooperativas e associações de produtores artesanais localizadas no
Estado de Minas Gerais. O Fundo de que trata a proposição
incorporará a subconta Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Social - Programa de Apoio à Microempresa - FUNDES-FUMICRO,
criada na forma da Lei n° 8.402, dei 983.

Cabe ressaltar que Minas Gerais disponibiliza às pequenas e às
microempresas do Estado optantes pelo tratamento estabelecido pela
Lei n° 15.219, de 2004, mais conhecida como Simples Minas, as
linhas de crédito do Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, que
podem ser consideradas, sem dúvida alguma, as melhores linhas de
crédito voltadas ao segmento de pequenos negócios do País, no que
diz respeito ao custo do crédito (12% ao ano) e à simplificação do
processo de análise e aprovação do financiamento.

A lei do Simples Minas, que estabelece tratamento diferenciado e
simplificado à empresa de pequeno porte e ao empreendedor
autônomo do Estado, origina-se de projeto de lei que foi amplamente
discutido e aprovado por esta Casa em junho deste ano e que
substituiu a Lei n° 13.437. de 1999, mais conhecida como Micro
Geraes. A legislação atual inclui as associações de produtores
artesanais, de comerciantes ambulantes e de pequenos produtores da
agricultura familiar ou garimpeiros como beneficiários do Simples
Minas, corrigindo uma falha existente na legislação anterior. Com  essa
medida, as associações abrangidas pela lei passaram a ser
beneficiárias também do FUNDESE. podendo pleitear junto ao órgão
gestor do Fundo recursos para financiamento de investimento e para
capital de giro.

Cabe salientar que o FUNDESE vem evoluindo satisfatoriamente,
mesmo considerando as restrições à concessão do crédito, com taxa
de crescimento média na aplicação de recursos de 39.06% ao ano, no
período de 1999 a 2003. Em seis anos de programa, o Fundo
arrecadou R$330.440.000.00 e emprestou R$275.900.000.00.
segundo dados do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, gestor financeiro do FUNDESE. Dos 25.585 pedidos de
financiamento encaminhados ao BDMG, 17.283 (67.5 0 o) foram



atendidos. Os demais foram negados por motivos que, pela lei,
impedem a concessão do empréstimo.

Com base no exposto, não nos parece razoável a criação de um
fundo específico para o desenVolvimento do artesanato mineiro,
quando a legislação estadual já dispõe de instrumento próprio para
esse fim, que vem obtendo resultados positivos com base nos
objetivos a que se propõe. O Simples Minas, ao incluir as associações
de produtores artesanais, de comerciantes ambulantes e de pequenos
produtores da agricultura familiar ou garimpeiros como beneficiários
do FUNDESE, no entendimento desta Comissão, atende ao objetivo
pretendido pela proposição em análise.

Dessa forma, concordamos com a orientação dada à matéria pela
Comissão de Constituição e Justiça, que propôs, com o Substitutivo n
1, alterar a Lei n° 11.396, de 1994, relativa ao FUNDESE, de forma a
incluir as associações como beneficiárias do Fundo - remetendo para
a lei própria (Simples Minas) a conceituação de associações. Tal
entendimento também foi referendado pela Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão anterior.

Com relação ao mérito que nos cabe analisar, a proposição em tela
não tem impacto sobre as contas do Estado, uma vez que a legislação
atual já prevê a contribuição das associações e cooperativas de
produtores artesanais optantes pelo Simples Minas ao FUNDESE, não
implicando, portanto, perda de arrecadação para o Estado. Os demais
recursos propostos para compor o Fundo criado pelo projeto
dependem de autorização legislativa, bem como de dotações
consignadas no orçamento do Estado ou decorrentes de créditos
adicionais.

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

1.304/2003 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique -

Doutor Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.328/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em pauta
cria o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados
de Morte no Estado - PPCAAM -, cria o Conselho Gestor do Programa
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo de 20/12/2003, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
n° 1 que apresentou.

A seguir, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe sobre a criação do PPCAAM, com

vistas a garantir proteção a crianças e adolescentes ameaçados de
morte no Estado, em virtude de envolvimento, vitimação ou
testemunho em algum ato delituoso.

Nosso Estado e nosso País têm convivido com essa triste realidade,
e um número crescente de crianças e adolescentes encontra-se em
situação de risco letal. A maioria é pobre, de baixa escolaridade e do
gênero masculino. Muitos estão envolvidos em conflitos com a justiça,
e as idades são cada vez menores.

A evolução dos homicídios nesse grupo é extremamente
preocupante, sendo que, desde 1980, os avanços têm como eixo a
vitimação do grupo etário de 14 a 25 anos.

Esse quadro inclui crianças e adolescentes que se envolvem em
algum ato infracional ou que são vítimas ou testemunhas de alguma
ação delituosa. São muitos os casos de execuções sumárias
praticadas por grupos de extermínio ligados ao tráfico de drogas ou à
exploração sexual. Também há os que são ameaçados ou mortos por
conflitos entre grupos rivais, em liberdade ou no interior de unidades
de recuperação. E há ainda a grave situação daqueles que pretendem
abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem constrangidos a
nelas permanecer em razão de ameaças.
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Buscando aprimorar tecnicamente o projeto, a Comissão de

Constituição e Justiça esclareceu, muito apropriadamente, que cabe
ao Poder Executivo instituir esse tipo de ação. Além disso, tais
programas devem compor a Lei do Orçamento Anual do Estado sob
rubrica própria e com os recursos correspondentes devidamente
especificados. Buscando aproveitar a parte da proposição não
prejudicada em face da existência de leis que já tratam da matéria.
apresentou o Substitutivo n° 1. Ele introduz na Lei n° 13.188, de 1999,
as novidades jurídicas que o projeto em tela contempla.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
concordou com essa medida, mas opinou por um maior detalhamento
nos aspectos da proteção específica que demandam crianças e
adolescentes ameaçados de morte e, por isso, apresentou o
Substitutivo n° 2, que também apresenta alterações à Lei n° 13.188,
de 20/1/99. com o qual concordamos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices à
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, uma vez que ele
acrescenta determinações a lei já em vigor.

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

1.328/2003 no l turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado
pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique -

Doutor Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.426/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão. o Projeto de Lei n°
1.426/2004 visa a dar nova redação ao inciso III do art. 30 da Lei n°
14.937. de 23112/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

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 objetivo da proposição em exame é alterar uma das hipóteses de

isenção do IPVA, previstas no art. 3 0 da Lei n° 14.937, de 2003. Com
isso, estende-se, para todos os deficientes, o benefício que
atualmente alcança apenas os portadores de deficiência física que
tenham o seu veículo adaptado para a sua própria utilização.

Segundo o autor do projeto, a ampliação da isenção a todos os
portadores de deficiência, sejam eles condutores do veículo ou não,
se justifica pela dificuldade de locomoção, que é semelhante para
todos eles, dada a precariedade do sistema de transporte público no
atendimento a essas pessoas.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao
projeto, a fim de estabelecer requisitos para a concessão do beneficio
proposto, como a limitação da isenção a um único veículo e a
comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial compatível
com o valor do veículo.

Benefício semelhante está previsto na legislação federal relativa ao
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, na aquisição de
automóveis por pessoas portadoras de deficiência física. visual,
mental, severa ou profunda, ou autistas. Essa isenção, que
anteriormente se destinava apenas aos portadores de deficiência
física. passou a incluir portadores de outros tipos de deficiências a
partir da Lei Federal n° 10.690, de 16/6/2003, que alterou a Lei
Federal n° 8.989, de 24/2/95, sendo regulamentada pela Instrução
Normativa SRF n" 375, de 23/12/2003.

Por outro lado, em nível estadual, além da legislação do IPVA,
também o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
restringe a isenção na aquisição de automóvel apenas aos portadores
de deficiência física impossibilitados de utilizar o modelo comum (item
28 do Anexo 1). A referida isenção é respaldada pelo Convênio ICMS
35/99, de 23/7/99, celebrado pelo Conselho Nacional de Política
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Fazendária - CONFAZ.
Uma vez que se pretende a ampliação de um benefício já existente,

há que se cumprirem as condições estabelecidas pela Lei
Complementar Federal n° 101. de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal). Conforme o disposto no seu art. 14, a concessão ou
ampliação de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no primeiro exercício de sua vigência e nos
dois subseqüentes e atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda a demonstração de
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais, ou
estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do
aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor
quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

A Secretaria de Estado da Fazenda, em resposta a requerimento
desta comissão, apresentou estudo do impacto do projeto. A
estimativa foi realizada considerando-se o valor médio ponderado do
IPVA e aplicando-se o mesmo percentual de contribuintes já
contemplados com o beneficio sobre o universo de deficientes no
Estado, segundo dados do IBGE. Chegou-se a um valor estimado
para a perda de receita anual de R$9.894.970,00.

Não obstante a apresentação da estimativa de impacto, os demais
requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a
concessão de isenção, sobretudo no que diz respeito à
implementação de medidas de compensação, não foram cumpridos.
Por esse motivo, embora reconhecendo o mérito da iniciativa, cumpre-
nos emitir parecer contrário ao projeto.

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

1.426/2004.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Errnano Batista, Presidente - Doutor Viana. relator - Jayro Lessa -

Chico Simões.
PARECER PARA O 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.432/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em tela
visa a disciplinar o funcionamento de estabelecimentos comerciais de
desmonte de veículos automotores e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça e de Segurança Pública, que, em decorrência
de perda de prazo, não emitiram seus pareceres.

Agora, em virtude de requerimento apresentado pelo autor, chega a
proposição a esta Comissão para receber parecer. nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento objetiva disciplinar o funcionamento de

estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos automotores.
Entre as normas a serem cumpridas destacam-se a prévia autorização
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG -, bem como a
execução dos serviços de desmonte e a comercialização de
autopeças usadas e recondicionadas, operações que só deverão ser
executadas por estabelecimentos credenciados junto àquele órgão.

Fixa ao proprietário do estabelecimento comercial a obrigatoriedade
do envio de relatório mensal de suas atividades àquele órgão, o qual
fica, também, obrigado a publicar em jornais de grande circulação,
trimestralmente, a relação dos veículos autorizados para desmonte,
com descrição do motivo de baixa e outros dados necessários à
identificação dos veículos.

As penalidades previstas nos arts. 10 e 11 vão desde multa, com
pagamento em dobro no caso de reincidência, passando por cassação
das atividades do estabelecimento. até o pagamento de multa
equivalente ao triplo do valor venal do veículo desmontado
irregularmente.

Busca o autor, dessa forma, coibir uma das atividades criminosas
que mais têm crescido em nosso Estado, que é o desmanche irregular
e ilegal de veículos, em sua maioria furtados, roubados, advindos ate
mesmo de outros Estados da federação. Pretende também disciplinar
a comercialização de autopeças usadas e recondicionadas e a
abertura e o funcionamento de desmonte de veículos, o que é o
mecanismo ideal para inibir o crescimento dessa atividade ilegal.

A matéria de que trata este projeto está disciplinada pela Lei n°
14.080, de 5/12/2001, que dispõe sobre o controle do desmonte de
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veículos, estabelece no art. 1°, que o desmonte de veículo
automotor do Estado será efetuado por pessoa jurídica credenciada
junto ao DETRAN-MG, e com sua prévia autorização.

Apresentamos o Substitutivo n° 1, no final deste parecer, com o
objetivo de acrescentar dispositivos propostos pelo projeto, que
inovam a lei existente, consolidando a legislação sobre o controle de
desmonte de veículos automotores. As mudanças por nós propostas
buscam tão-somente disciplinar a comercialização de autopeças
usadas e recondicionadas, não incluída na lei retrocitada.

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

1.43212004. no 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1. a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 14.080. de 5 de dezembro de 2001, que dispõe sobre

o controle do desmonte de veículos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 20 da Lei n° 14.080, de 5 de dezembro de 2001, fica

acrescido dos seguintes parágrafos. passando o parágrafo único a ser
§ 1°:

"Art. 20 - .........................................
§1°- ...............................................
§ 2° - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei

deverão efetuar o registro de entrada e saída de veículos destinados
ao desmonte e à comercialização de suas peças. em livro contendo:

- data de entrada do veículo no estabelecimento comercial:
II - nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;
III - data da saída e descrição das peças e identificação do veículo

ao qual pertencia;
IV - nome, endereço e identidade do comprador;
V - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
VI - número do documento de baixa do registro do veículo no

DETRAN-MG.
§ 3° - Somente poderão ser destinados ao desmonte para

comercialização de peças os veículos automotores de via terrestre
alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou sinistrados com
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laudo de perda total.

§ 4° - As autopeças usadas e recondicionadas destinadas à
comercialização deverão ser gravadas com o número do chassi do
veículo (VIN) em baixo relevo, com os oito dígitos finais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.509/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto em epígrafe dá
nova redação aos arts. 3°. 5° e 6° da Lei n° 13448. de 10/1/2000, que
cria o Memorial de Direitos Humanos.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos exarou parecer
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, de sua autoria, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1. Agora, vem a matéria a esta Comissão
para ser analisada, nos lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo atribuir as atividades do

Memorial à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes e disponibilizar o Memorial por
meio de acesso em rede, ressaltando as informações constantes nos
arquivos, do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS - e nos
processos referentes aos pedidos de indenização previstos pela Lei n°
13.187. de 1999. analisados por uma comissão especial no âmbito do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH.
Prevê, ainda, a exclusão da exigência de que o Memorial seja
instalado no prédio ocupado pelo extinto DOPS.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a matéria
encontra respaldo jurídico-constitucional, exceto no que tange ao
dispositivo que atribui as atividades do Memorial à Subsecretaria de
Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes, o qual estaria eivado de vicio insanável de iniciativa. 0
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projeto estaria dispondo sobre competência de órgãos da
administração direta do Estado, integrantes da estrutura do Poder
Executivo, e seria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
nos termos do art. 66 da Constituição do Estado. Assim, concluiu pela
juridicidade. constitucional idade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que objetiva sanar esse vício.

A Comissão de Direitos Humanos entendeu que a proposição amplia
o universo documental a ser colocado à disposição do Memorial e
contribui para a preservação dessa documentação, com sua
permanência no acervo do Arquivo Público Mineiro. Constitui enorme
contribuição para o resgate da memória da luta pelos direitos
humanos a divulgação pela Internet, democratizando o acesso. A
Comissão interpretou que a alteração proposta pela Comissão de
Constituição e Justiça não seria procedente, por entender que não se
trata da criação de novas competências para um órgão do Executivo.
mas da atualização de sua nomenclatura. Apresentou a Emenda n° 1,
visando nomear corretamente a Rede Mundial de Computadores -
Internet.

No âmbito da competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, entendemos que o
projeto de lei não apresenta repercussão significativa nos cofres
públicos e não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário. O Memorial de Direitos Humanos já foi criado e,
portanto, o seu custo já foi objeto de discussão e resolução. O projeto
em pauta visa somente fazer modificações nesse Memorial, cabendo-
nos analisar a matéria no tocante a essas alterações. A proposta de
que as informações constantes no arquivo do extinto Departamento de
Ordem Política e Social - DOPS -, transferidas para o Arquivo Público
Mineiro, sejam disponibilizadas para o Memorial de Direitos Humanos
por meio de acesso em rede não gerará custo relevante.

Entendemos, outrossim, que ela será largamente compensada pela
redução de despesa decorrente da proposta de exclusão da exigência
de que o Memorial seja instalado no prédio ocupado pelo extinto
DOPS. Trata-se de imóvel grande, muito bem localizado, de grande
valor econômico, e sua utilização representaria um grande ônus
financeiro. A alteração para que os processos referentes aos pedidos
de indenização às vítimas de tortura praticada por agente do Estado.
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aos quais se refere a Lei n° 13.187. de 1999, analisados por uma
comissão especial no âmbito do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos - CONEDH -, sejam disponibilizados para o
Memorial não acarreta despesas significativas. Enfim, acreditamos
que o projeto, como um todo, poderá acarretar redução de despesas
para o Estado.

Entendemos tratar-se de uma grande e brilhante idéia. Ao invés de
essas informações estarem disponíveis apenas em um local físico.
com uma limitação natural de acesso, elas estarão difundidas por todo
o planeta. Será um Memorial virtual e mundial. Uma pessoa poderá ter
acesso a ele de qualquer parte do mundo, praticamente sem ônus,
sem se deslocar, comodamente em seu trabalho ou em sua casa. O
seu acesso e a sua importância serão amplificados e multiplicados
exponencialmente, ainda mais que a utilização da Internet vem
crescendo vertiginosamente. Segundo estudo do eMarketer, o número
de seus usuários no mundo está na ordem de 700 milhões de
pessoas, e os principais índices de crescimento ocorrem nos países
em desenvolvimento. A www - world wide web - está revolucionando o
mundo (adaptado de www.iworld.com.br -iworld.inoticias).

A proposição multiplica o relevante alcance social do Memorial, na
estimável contribuição para o resgate da memória daqueles que
lutaram pelos direitos humanos em nosso Estado, tipificados como
elementos altamente subversivos, comunistas, como ameaças à
segurança nacional e que foram vítimas de tortura no estigmatizado
DOPS e perseguidos pela polícia política do aparelho repressor do
Estado. Segundo o escritor e jornalista Roberto Drummond, ele não
andava de tênis porque quem o fizesse era considerado subversivo,
preso, torturado e morto, sem o "due process of law". Foi uma era de
total arbítrio, a ditadura, uma fase negra, triste e obscura de nossa
história.

Entendemos que a alteração proposta pela Comissão de
Constituição e Justiça não é procedente, ao fundamentar-se na
criação de competências para um órgão do Executivo. Concordando
com a Comissão que nos antecedeu, julgamos que se trata tão-
somente de atualização de nomenclatura. Se, toda vez que se fizer
alteração na estrutura do Executivo, formos atualizar a denominação
dos novos órgãos e entidades no arcabouço jurídico. teremos um
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trabalho hercúleo e desnecessário. Isso pode ser feito apenas na
lei que faz a reestruturação ou, conforme o caso, pela própria
hermenêutica. Ademais, temos que ser coerentes com o tratamento
que vem sendo dado à matéria. Não editamos lei para alterar outra lei
porque esta menciona um órgão que sofreu alteração. Assim,
optamos, também, pela rejeição do Substitutivo n° 1.

O projeto original estatui que as informações constantes no
Memorial serão disponibilizadas por meio de acesso "em rede". A
interpretação natural é que se trata da Internet. Porém, realmente, o
termo é pouco específico, podendo significar qualquer rede, uma rede
interna, por exemplo. Entendemos, portanto. que se deve especificar
que se trata da Internet. Assim, consideramos procedente a Emenda
n° 1 e a acolhemos.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação, no l o turno, do

Projeto de Lei n° 1.509/2004 com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 545/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, a proposição em análise
dispõe sobre apoio técnico e financeiro a municípios.

Aprovada no 
'
l o turno na forma do Substitutivo n° 1, retorna a

matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redação do vencido, que segue anexa a este
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela determina que a Secretaria de Estado da

Saúde - SES - preste apoio técnico e financeiro aos municípios, assim
como execute supletivamente ações e serviços de saúde, em
consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.080. de 1990, que
institui a Lei Orgânica da Saúde. Para isso, propõe que a SES
viabilize a implantação de equipes do Programa de Saúde da Família -
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PSF - nos municípios com população inferior a dez mil habitantes,
por meio da disponibilização de profissionais de nível superior,
ocupantes de cargo público efetivo, oferecendo curso de capacitação
a esses profissionais.

O substitutivo aprovado no 10 turno, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, teve a finalidade de aperfeiçoar o projeto,
incorporando as inovações propostas ao Código de Saúde do Estado,
instituído pela Lei n° 13.317. de 24/9/99.

Conforme se manifestou anteriormente esta Comissão, do ponto de
vista financeiro e orçamentário, o projeto não representa aumento da
despesa pública. A Lei Orçamentária para este exercício prevê, por
meio do Fundo Estadual de Saúde - FES -, a destinação de
R$11.543.996,00 para a implantação do Programa de Saúde da
Família e Agentes Comunitários de Saúde. Tais recursos são
destinados a aumentar a cobertura dos serviços de saúde em parceria
com os municípios, priorizando a atenção primária e visando a atingir
a eqüidade e integralidade na atenção à saúde por meio de equipes
interdisciplinares.

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

545/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões. 4 de agosto de 2004.
Ermano Batista. Presidente - José Henrique. relator - Jayro Lessa -

Chico Simões - Doutor Viana.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 545/2003

Acrescenta dispositivos ao art. 15 da Lei n° 13.317, de 24 de
setembro de 1999, que contêm o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art. 1°-O art. 15 da Lei n° 13.317. de 24 de setembro de 1999, fica
acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 15- ....................
§ 10 - O Estado prestará apoio técnico e financeiro aos municípios e

executará supletivamente ações e serviços de saúde.
§ 20 - O Estado auxiliará a implantação do Programa Saúde da

Família em municípios com população inferior a dez mil habitantes e
sem condições de garantir a atenção básica à saúde, observado o
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disposto no § 1°.

§ 30 - o auxílio a que se refere o § 2° poderá incluir a oferta de
serviços de profissionais de nível superior, ocupantes de cargo público
efetivo, bem como a de cursos de formação na área de saúde da
família.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.801/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de

resolução em epígrafe visa a autorizar a Assembléia Legislativa, em
nome do Estado de Minas Gerais, a celebrar transação judicial para
fins de extinção do litígio com o julgamento do mérito e acordo
extrajudicial para quitação dos débitos oriundos da conversão dos
vencimentos, proventos e complementação de pensão em Unidade
Real de Valor - URV.

Aprovado em 1° turno com as Emendas n os 1 a 6, 9 e 10, a matéria
vem à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art.
195. c/c O art. 79, VIII. "a". do Regimento Interno.

Em anexo segue a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
Como já é de notório conhecimento de toda a sociedade brasileira,

em 1994, quando da adoção da Unidade Real de Valor - URV, que
integrava o processo de transformação do antigo padrão monetário
nacional, profundamente afetado por décadas de persistente inflação,
em uma nova moeda estável, houve um desencontro entre a data
utilizada para o cálculo dos valores de referência dos vencimentos e
proventos dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e a data
em que, por determinação constitucional, deveria ser efetivamente
aplicada. Esse fato gerou uma perda salarial da ordem de 11,98 o,6 na
remuneração dos servidores dos Poderes mencionados.

Ainda que as tabelas salariais tenham sido corrigidas, como
efetivamente ocorreu no âmbito da União e em vários Estados
brasileiros, o problema original gerou um passivo financeiro de
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razoável monta, que, por força de decisões já proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, deverá ser pago aos servidores. Assim
sendo, para que sejam corrigidas as falhas do passado sem que. no
entanto, onere-se de forma insuportável o orçamento atual,
comprometendo a realização de outras despesas indispensáveis, faz-
se necessária a regulamentação de procedimentos que permitam, nos
limites possíveis, atender às duas faces da questão.

O projeto de resolução em exame tem como objetivo possibilitar a
adoção dos procedimentos acima mencionados: ao estabelecer regras
para o pagamento do passivo devido aos servidores, fixadas por meio
de acordos bilaterais em que a sua adesão depende de manifestação
individual de vontade, sem que se obstrua o recurso ao Judiciário por
parte daqueles que assim decidirem, a proposição representa um
avanço no sentido da superação do problema existente.

Aprovada em 10 turno com oito emendas, que aprimoram o texto
original, nada obsta que a matéria receba parecer favorável também
no 20 turno. Apresentamos apenas a Emenda n° 1, que visa a tornar
mais clara a regra relativa à atualização do saldo devedor, que incidirá
sobre o saldo calculado, a partir do mês subseqüente ao da
aprovação da resolução, até o final do exercício de 2005.

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

Resolução n° 1.801/2004, na forma do vencido em 1° turno, com a
Emenda n° 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA W1
Dê-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - O débito apurado ,na forma do art. 20 desta resolução será

pago em até cento e quarenta e quatro parcelas mensais
consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, sem juros de mora e
atualização monetária, observado o disposto no parágrafo único deste
artigo e nos arts. 40 e 50 desta resolução.

Parágrafo único - A partir do mês subseqüente ao da publicação
desta resolução e até o mês de dezembro de 2005, aplicar-se-á ao
saldo devedor apurado na forma desta resolução o índice
correspondente a 0,25% a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês)".
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Luiz Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1801/2004
Autoriza o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Assembléia

Legislativa, a celebrar transação judicial e acordo extrajudicial para
quitação dos débitos oriundos da conversão dos vencimentos,
proventos e complementação de pensão em Unidade Real de Valor -
URV.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica a Assembléia Legislativa, em nome do Estado de Minas

Gerais, autorizada, nos termos desta resolução, a celebrar transação
judicial para fins de extinção do litígio com o julgamento do mérito, em
conformidade com o disposto no inciso III do art. 269 do Código de
Processo Civil, e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão dos vencimentos, proventos e
complementação de pensão em Unidade Real de Valor URV , com os
seguintes interessados:

- o servidor ativo e o inativo da Assembléia Legislativa:
li - o beneficiário da complementação de pensão paga diretamente

pela Assembléia Legislativa referente a servidor falecido até 28 de
novembro de 1984;

III - o ex-servidor da Assembléia Legislativa:
IV - o sucessor legal de interessado previsto nos incisos 1 a III do

"caput" deste artigo.
Parágrafo único - Na hipótese de falecimento de interessado

previsto nos incisos 1 a III do "caput" deste artigo que, no período
estabelecido no inciso 1 do "caput" do art. 2° desta resolução, tenha
percebido vencimentos, proventos ou complementação de pensão, a
transação ou o acordo será firmado com o seu sucessor legal,
mediante apresentação de alvará judicial ou formal de partilha.

Art. 2° - O valor do débito a ser pago pela Assembléia Legislativa,
mediante a celebração da transação ou do acordo de que trata esta
resolução, com vistas à liquidação de todo e qualquer débito oriundo
da conversão em URV de qualquer espécie de estipêndio público,
será apurado da seguinte forma:

"Á&- A
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- aplicar-se-á o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e

oito por cento) sobre os estipêndios previstos no "caput" do art. 1°
desta resolução percebidos mensalmente pelo interessado no período
de competência compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de
junho de 2002:

II - ao valor resultante da aplicação do percentual de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento), apurado na forma do inciso l deste
artigo, aplicar-se--á o índice correspondente a 0,25% a.m. (zero vírgula
vinte e cinco por cento ao mês) a contar do mês de competência em
que se fez devida cada parcela até o mês de publicação desta
resolução.

Art. 30 - O débito apurado na forma do art. 2° desta resolução será
pago em até cento e quarenta e quatro parcelas mensais
consecutivas, sem juros de mora e correção monetária, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo, de valor variável de acordo
com a disponibilidade financeira e orçamentária da Assembléia
Legislativa, observado o disposto nos arts. 40 e 50 desta resolução.

Parágrafo único. Nos exercícios financeiros de 2004 e 2005, o valor
apurado na forma do art. 2° será corrigido em 0,25% (zero vírgula
vinte e cinco por cento) ao mês.

Art. 40 - O valor mínimo das parcelas mensais de que trata o art. 3°
desta resolução será de R$250.00 (duzentos e cinqüenta reais), salvo
na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior.

Art. 5° - O valor das parcelas mensais de que trata o art. 3 0 desta
resolução será o mesmo para todos os interessados que celebrarem a
transação ou o acordo de que trata esta resolução. salvo o pagamento
de saldo devedor de valor inferior ao da parcela mensal fixada,
devendo-se observar o pagamento do débito total no número máximo
de cento e quarenta e quatro parcelas mensais e o disposto no art. 40

desta resolução.
Art. 6° - Para fins de apuração do débito de que trata esta resolução,

o valor das parcelas pagas pela Assembléia Legislativa nos meses de
março e abril de 2004 nos valores de R$500.00 (quinhentos reais) e
R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais), respectivamente, deverá ser
deduzido do valor total do débito apurado.

§ 1° - O interessado que não tenha recebido as parcelas previstas
no "caput' deste artigo e celebre a transação ou o acordo de que trata
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esta resolução perceberá os respectivos valores no prazo previsto
no art. 7°, concomitantemente com a primeira parcela a que fizer jus.

§ 20 - Para aplicação do disposto no § 1° deste artigo, os valores a
serem pagos ficam limitados ao saldo devedor apurado, na hipótese
em que este seja inferior ao valor do somatório das parcelas previstas
no "caput".

Art. 7o> - O pagamento das parcelas apuradas na forma do disposto
nos arts. 30 , 40 e 5° desta resolução se iniciará no mês subseqüente
àquele em que for publicada a homologação da transação ou em que
se firmar o acordo, conforme o caso.

Art. 8° - O interessado previsto nos incisos 1 a IV do "caput" do art. 1°
terá o prazo de setecentos e trinta dias contados da data de
publicação desta resolução para celebrar a transação ou o acordo.

Art. 9° - No termo de transação ou acordo constará expressa
concordância do interessado, sem qualquer ressalva, a respeito:

- da forma de cálculo do valor do débito prevista no art. 2° desta
resolução;

li - do número máximo de parcelas estabelecido no art. 3 0 desta
resolução em que será feito o pagamento do débito.

Art. 10 - A transação e o acordo de que trata esta resolução serão
celebrados mediante:

- renúncia expressa e incondicional do interessado a qualquer
demanda, administrativa ou judicial, inclusive em grau de recurso, que
vise ao pagamento de débito oriundo da conversão em URV dos
estipêndios previstos no caput" do art. 1° desta resolução: e

II - declaração do interessado de que, em razão do recebimento do
valor do débito decorrente da transação ou do acordo, realizado em
caráter irrevogável. irretratável e incondicional, dá plena e geral
quitação. para nada mais reclamar, de todo e qualquer débito oriundo
da conversão em URV de qualquer espécie de estipêndio público, seja
de natureza remuneratória ou indenizatória.

Parágrafo único - No caso de acordo, o interessado deverá ainda
firmar declaração, sob as penas da lei, de que não está pleiteando em
juízo o pagamento de nenhuma parcela relativa a débito previsto no
"caput" do art. 1° desta resolução.

Art. 11 - O 1°-Secretário da Assembléia Legislativa fica autorizado a
firmar os termos de acordo, e o Procurador-Geral da Assembléia
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Legislativa, a firmar a transação, podendo este delegar poderes
para esse fim.

Art. 12 - Para fins de pagamento dos débitos de que trata esta
resolução será considerado o seu caráter indenizatório, observado o
disposto no § 1° do art. 26 da Lei Complementar n° 64. de 25 de
março de 2002, na alínea m do inciso V do § 9° do art. 214 do
Decreto Federal n° 3.048, de 6 de maio de 1999. e na Resolução do
Supremo Tribunal Federal n° 245. de 12 de dezembro de 2002.

Art. 13 - Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento
simultâneo do débito de que trata esta resolução e do relativo ao
cumprimento de decisão judicial versando sobre o mesmo
fundamento.

Art. 14 - A Assembléia Legislativa incluirá em sua proposta
orçamentária a previsão dos créditos necessários ao cumprimento das
transações e dos acordos celebrados em decorrência desta resolução.

Art. 15 - Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa
regulamentará esta resolução.

Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.470/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nc 1.470/2004, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a União de Assistência
e Proteção dos Animais de Andradas - UAPAA -, com sede no
Município de Andradas, 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 0 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° 1.47012004
Declara de utilidade pública a União de Assistência e Proteção dos

Animais de Andradas - UAPAA -, com sede no Município de
Andradas.

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

Assistência e Proteção dos Animais de Andradas - UAPAA -. com
sede no Município de Andradas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

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

"d". do Regimento interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira de Juiz de Fora

pelo desenvolvimento de programas educacionais, culturais e sociais
na comunidade (Requerimento n° 3.001/2004. do Deputado Alberto
Bejan i):

de aplauso ao Parque Estadual do Rio Doce pelos 60 anos de sua
fundação (Requerimento n° 3.00212004. do Deputado Chico Simões):

de aplauso à Secretaria de Meio Ambiente pela implantação do
Sistema Integrado de Informações Ambientais - SIAM (Requerimento
n° 3.005/2004. do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a PMMG pelos 229 anos de sua criação
(Requerimento n° 3.014/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva):

de aplauso à Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé -
COOXUPE - pela construção de mais duas unidades de
armazenamento no Estado (Requerimento n° 3.015/2004. do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - pela posse no cargo de Presidente das Instituições
Públicas de Ensino Superior Mineiras - IPES (Requerimento n°
3.017/2004. do Deputado Wanderley Ávila);

de congratulações com a Rádio Juriti de Paracatu pela passagem do
35° aniversário de sua fundação (Requerimento n° 3.029/2004. do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com o Pastor Jeremias Pereira da Silva por seus
25 anos de ministério pastoral (Requerimento n° 3.030/2004. do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva):

de aplauso à PUC-Minas pelo sucesso alcançado no programa
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"PUC Aberta" (Requerimento n° 3.031/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à comissão organizadora da Festa da Lavoura pela
realização da XXIV Festa da Lavoura (Requerimento n 3.032/2004,
do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Prof. Newton Barbosa de Castro por seu trabalho em
favor da criação do Museu da Santa Casa de Misericordia de Juiz de
Fora (Requerimento n° 3.035/2004. do Deputado Sebastião Helvécio):

de aplauso aos Pes. José Luís Liberato e Geraldo Sobreira. Párocos
da Igreja Matriz de São Gonçalo. de Contagem, por seus 22 anos de
sacerdócio (Requerimento n" 3.036/2004, da Deputada Vanessa
Lucas);

de congratulações com a Associação de Cafeicultura Orgânica do
Brasil - ACOB -, sediada em Machado, município que recebeu o título
de Capital Mundial do Café Orgânico (Requerimento n" 3.057/2004, do
Deputado Domingos Sávio):

de pesar pelo falecimento do ex-Governador Leonel de Moura
Brizola (Requerimento n° 3.058/2004, do Deputado Doutor Viana):

de aplauso ao cartunista José Bello da Silva Júnior - Bello - pela
qualidade de suas charges, publicadas há 18 anos em jornais de Juiz
de Fora (Requerimento n° 3.06212004. do Deputado Sebastião
Helvécio):

de congratulações com a Academia Mineira de Letras Jurídicas por
sua instalação oficial (Requerimento n° 3.063/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva):

de congratulações com o Sr. Maurício Azêdo. Presidente da
Associação Brasileira de Imprensa, pela comemoração do Dia da
Imprensa (Requerimento n° 3.065/2004, do Deputado Leonardo
Moreira):

de congratulações com a Sra. Elisabeth Vilela da Costa, Presidente
da Federação Nacional dos Jornalistas, pela comemoração do Dia da
Imprensa (Requerimento n° 3.06612004, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Francisco Mesquita Neto, Presidente
da Associação Nacional dos Jornalistas, pela comemoração do Dia da
Imprensa (Requerimento n° 3.067/2004. do Deputado Leonardo
Moreira):
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de congratulações com a Associação dos Lojistas e
Representantes de Móveis de Minas Gerais - ALORMOV - pelo
transcurso de seu 100 ano de fundação (Requerimento n° 3.071/2004,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. João Bosco Murta Lages, ex-
Conselheiro do Tribunal de Contas (Requerimento n° 3.079/2004, do
Deputado Doutor Viana):

de aplauso às cooperativas do Estado pelo transcurso do Dia
Internacional do Cooperativismo (Requerimento n° 3.081/2004, do
Deputado Doutor Viana):

de aplauso ao BMG pelo recebimento do prêmio RlSKbank como
melhor Banco de financiamento ao consumo do País (Requerimento
n° 3.083/2004. do Deputado Doutor Viana):

de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Alves Martins, ex-Vereador
à Câmara Municipal de São João Evangelista (Requerimento n°
3.084/2004, do Deputado Olinto Godinho):

de congratulações com o Pe. Geraldo Magela Teixeira por sua
posse como Reitor da UNA (Requerimento n° 3.085/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Três Marias,
em especial do Distrito de Andrequicé. pela comemoração do
centenário de nascimento de Manuel Nardi, o "Manuelzão"
(Requerimento n° 3.088/2004, do Deputado Doutor Ronaldo):

de congratulações com o Presidente do jornal "Estado de Minas"
pelo transcurso do Dia da Imprensa (Requerimento n° 3.090/2004. do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Presidente do jornal "Diário da Tarde" pelo
transcurso do Dia da Imprensa (Requerimento n° 3.091/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Presidente do Sindicato dos Jornalistas de
Juiz de Fora pelo transcurso do Dia da Imprensa (Requerimento n°
3.092/2004. do Deputado Leonardo Moreira):

de congratulações com õ Presidente do jornal "Tribuna de Minas"
pelo transcurso do Dia da Imprensa (Requerimento n° 3.093/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Reinaldo GiIIi, Presidente do jornal
"Hoje em Dia", pela comemoração do Dia da Imprensa (Requerimento
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BELO HORIZONTE, SABADO, 7 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 573 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 5/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: i° Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.830
a 1.832/2004 - Requerimentos n os 3.158 a 3.166/2004 - Requerimento
do Deputado Miguel Martini - Comunicações: Comunicação da
Comissão de Saúde - 2° Parte (Ordem do Dia): 1° Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações-
2° Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Resolução n° 1.801/2004: aprovação na forma do
vencido em 10 turno, com a Emenda n° 1; declarações de voto -
Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.093 e 1.144/2003;

aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.348/2004;
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.397/2004;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Questões de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Faria - Adaiclever Lopes - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio
Julio - Biel Rocha - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva
- Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila - Zé Maia.

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

1° Parte
1° Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2°- Secretário "ad hoc', procede à leitura

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

- O Deputado Luiz Fernando Faria. 2 0-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Carlos Wilson Campos, Presidente da INFRAERO, prestando

informações relativas a requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária encaminhado pelo Ofício n°
1 .493/2004/SGM.

Do Sr. Giordano Bruno Pereira Brasil, Superintendente Regional da
TELEMAR, agradecendo a manifestação de aplauso concedida a essa
empresa. formulada por esta Casa a partir do Requerimento n°
2.999/2004. do Deputado Doutor Viana.

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° 1.830/2004
Altera dispositivo da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, que

altera dispositivos da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por
serviços extrajudiciais, institui o selo de fiscalização e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - O § 4° do art. 27 da Lei n° 13.438, de 1999, passa a ter a

seguinte redação:

L^Wk



"Art. 27 ........................................................
§ 40 - A multa será destinada ao Fundo Estadual de Assistência

Social na forma de receita corrente ordinária e recolhida pelo infrator
no prazo de cinco dias contados da data do trânsito em julgado da
decisão.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2004.
André Quintão
Justificação: A Constituição Federal de 1988 definiu como

seguridade social "ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência
social e à assistência social" (art. 194 - CF). Os recursos destinados à
saúde e à previdência social têm fontes garantidas, enquanto a
assistência social fica à mercê da vontade dos governantes aportar ou
não recursos ao orçamento (art. 195 - CF).

A V Conferência Estadual de Assistência Social, realizada de 28 a
30/8/2003, quando reuniu quase mil pessoas , debateu o desafio de
assegurar recursos para garantir a política de assistência social, e
uma das propostas aprovadas foi garantir que as multas com
penalidades acatadas pelo poder judiciário sejam repassadas ao
FEAS.

- 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° 1.831/2004
Altera dispositivo e acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 13.803,

de 27 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a distribuição de
parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158
da Constituição Federal, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Dá nova redação à alínea 'a" do inciso VIII do art. 1° da Lei

n° 13.803, de 2000:
"Art. 1°- ............................................
VIII - ....................................
a) parcela de, no máximo, 50°/ (cinqüenta por cento) do total será
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'SI
distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou
disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação
licenciada pelo órgão ambiental estadual. atendam. no mínimo,
respectivamente. a 709 c (setenta por cento) e a 5000 (cinqüenta por
cento) da população, não excedendo ao valor máximo a ser atribuído
a cada município o respectivo investimento, estimado com base na
população atendida e no custo médio 'per capita', fixado pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental, dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, bem como aos municípios que comprovadamente
tenham implantado em seus territórios sistema de coleta seletiva de
lixo.".

Art. 20 - Acrescenta o seguinte parágrafo ao art. 1° da Lei n° 13.803,
de 2000:

"Art. 1- .......................................................
§ .... - Os recursos repassados aos municípios conforme critérios

estabelecidos no inciso VIII do art. 1° desta lei deverão ser aplicados
obrigatoriamente na preservação, proteção e melhoria do meio
ambiente.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2004.
André Quintão
Justificação: A Lei n° 13.803, de 2000, definiu critérios de repasse de

recursos do ICMS para municípios que possuírem Área de Proteção
Ambiental - APA -. Área de Preservação Permanente (reserva
biológica, estação ecológica. parque, reserva particular, floresta
nacional, estadual ou municipal) ou Área de Preservação Especial -
APE.

A nosso ver a lei é frágil ao não criar dispositivos que vinculem a
destinação dos recursos ao fato gerador. Tal fragilidade permite ao
administrador público definir a aplicação dos recursos sem critério e,
em tese. até em conflito com o seu objetivo, que é incentivar a
preservação ambiental.

Faz-se necessária a correção apresentada, a fim de se garantir que
os recursos sejam efetivamente aplicados na proteção das áreas de
preservação, na proteção das florestas, da fauna, dos mananciais de
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água, da biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida,
guardando sempre consonância com as melhores práticas em
políticas públicas de proteção ao meio ambiente.

Assim, apresentamos esta proposta de alteração na lei e contamos
com o apoio de nossos pares para sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 23/2003, nos
termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.832/2004
Autoriza o Governo do Estado a criar a Medalha Cabo Valério e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a criar a Medalha

Cabo Valério, com o objetivo de homenagear as praças da Polícia
Militar de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais - CBMMG - que, nos vinte e cinco anos de sua
formatura, destacarem-se pelos relevantes serviços prestados à
corporação a que se vinculam.

Parágrafo único - A medalha não será concedida "post mortem".
Art. 2° - A Medalha Cabo Valério será administrada por comissão

constituída de sete praças designadas pelo Governador do Estado,
com a presença de, pelo menos, dois representantes de cada uma
das seguintes entidades:

- Associação dos Praças da PM e BM - ASPRA PM-13M -;
II - Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais - CSCSPMMG -;
§ 1° - A comissão de que trata este artigo poderá ser assessorada

pelas Diretorias de Pessoal - DP - e de Promoção Social - DPS - da
Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG.

§ 2° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha de que trata esta lei.

Art. 30 - As condecorações serão concedidas anualmente, em
cerimônia a ser realizada no Palácio da Liberdade, no mês de
dezembro, ou em caráter excepcional, a qualquer tempo.

§ 1° - A lista das praças a serem agraciadas com a Medalha Cabo
Valério constará em decreto do Governador do Estado, que será
publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado.
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§ 2° - Os agraciados receberão as medalhas das mãos do
Governador do Estado, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo
regimento interno.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que
definirá a forma de concessão da Medalha Cabo Valério e as
atribuições da comissão encarregada de sua administração.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de julho de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto pretende instituir justa homenagem aos

militares que, depois de completarem 25 anos na corporação,
destacarem-se no exercício das suas funções. Trata-se de conceder
honraria a pessoas que, ao longo de 25 anos, servirem à sociedade,
até mesmo com risco da própria vida.

O nome da medalha é altamente significativo, pois representa para a
praça seu principal momento de luta em prol do direito de exercer sua
cidadania. Cabo Valério foi a praça tragicamente morta no movimento
reivindicatório de 1997 e, a par de ter sido um companheiro de
inegáveis qualidades, como coragem e seriedade, é, hoje, um nome
que simboliza a praça não como um mero objeto a serviço do Estado,
mas como um cidadão dotado de capacidade crítica e possibilidade de
efetiva intervenção democrática na sociedade.

Mencione-se, outrossim. que os oficiais da PMMG já possuem a
Medalha Coronel José Vargas da Silva, autorizada pela Lei ne 13.406,
de 1999, concedida no aniversário de sua formatura na Academia da
Polícia Militar. E óbvio que as praças merecem o mesmo tratamento.

Trata-se, pois, de medida justa e coerente com o espírito público
que deve nortear as ações deste parlamento, razão pela qual deve
receber total apoio dos nobres pares nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.158/2004. do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Sacramento pelo aniversário de sua emancipação.



N° 3.159/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Itamarandiba pelo 1420 aniversário de sua emancipação.

N° 3.160/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cachoeira Dourada pelo 41° aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.161/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Corregedor-Geral da Policia Civil informações sobre
procedimentos do Delegado Domingos Carneiro Costa, tendo como
denunciante o Sr. Olar Gomide.

N° 3.162/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Chefe da Polícia Civil informações sobre procedimentos
investigatórios instaurados pela Polícia Civil sobre ramificações da
"Máfia Chinesa" no Estado.

N° 3.163/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Combate ao Crime Organizado - CAO-CRIMO -
informações relativas aos procedimentos investigativos do Ministério
Público para apurar supostas atividades da "Máfia Chinesa" nesta
Capital.

N° 3.164/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário do Turismo com vistas ao envio de levantamento
do potencial turístico da região do Município de Onça de Pitangui. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 3.165/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso aos Srs. Paulo Solmúcci Júnior, Presidente
da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL -' e
Roberto Noronha Filho, Presidente do XVI Congresso Nacional dessa
entidade, pela escolha de Belo Horizonte para sediar o referido
evento.

N° 3.166/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
reativação do subdestacamento dessa corporação em Mutum.

Do Deputado Miguel Martini, solicitando a participação desta Casa
no III Fórum Interestadual de Preservação e Desenvolvimento
Sustentável do Grande Lago do Paranaíba, a realizar-se em
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Tupaciguara. (- À Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Saúde.
2 Parte (Ordem do Dia)

V' Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2° Parte da reunião, com a 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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°s 3.165/2004, da Comissão de Turismo, e
3.166/2004, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na
11° Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Projetos de Lei n°s 1.695/2004, do Deputado João
Bittar. e 1.512/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada, e do
Requerimento n° 3.110/2004, do Deputado Doutor Viana (Ciente.
Publique-se.).

2° Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1° Fase, a

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução

n° 1.801/2004, da Mesa da Assembléia, que autoriza o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Assembléia Legislativa, a celebrar
transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão dos vencimentos, proventos e
complementação de pensão em Unidade Real de Valor - URV. A



Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em l o turno e com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de
Resolução n° 1.801/2004 na forma do vencido em 1° turno, com a
Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia.
cumprimento V. Exa. pela eficiência e agilidade, obtendo a
compreensão dos parlamentares para votar o projeto de resolução
que propicia acordo extrajudicial. Por meio do Presidente desta Casa,
haverá condições para se realizar o pagamento da URV aos
servidores do Legislativo mineiro.

Com o projeto de resolução, o Presidente Mauri Torres terá
condições de efetuar o pagamento. Contamos com a colaboração de
V. Exa. e dos demais componentes da Mesa, os Deputados Adelmo
Carneiro Leão. George Hilton e Luiz Fernando Faria, para que. de
forma ágil, efetuemos o pagamento da URV.

Diversos servidores desta Casa fizeram prestações e adquiriram
veículos, pois contavam com o recebimento das parcelas iniciais. Com
a interrupção, criou-se grande transtorno. Com  a votação do projeto
de resolução. haverá condições de efetuarmos o pagamento não só
aos servidores efetivos, como também aos de recrutamento amplo,
ativos, inativos, enfim, a todos os que têm direito ao recebimento.

Esta Casa tem condições de fazer justiça, uma vez que o
recebimento da URV é um direito líquido e certo dos servidores.
Portanto, esta Casa deve empenhar-se para que haja agilidade no
pagamento. Faço um apelo a V. Exa. e ao Presidente Mauri Torres,
para que se inicie o pagamento da URV ainda este mês. Existe uma
verba orçamentária reservada para iniciá-lo.

Contamos com a sensibilidade do Deputado Mauri Torres para
efetuar o pagamento da URV, encerrando o último capítulo dessa



novela que se arrastou. Parabenizo V. Exa., os Deputados José
Henrique, Doutor Viana. Dalmo Ribeiro Silva e os demais que se
empenharam para que a URV fosse paga. Parabenizo-os pela
sensibilidade para aprovar o projeto, que se encontrava em regime de
urgência, com a máxima rapidez. em l turno. Os servidores agora
podem contar com o recebimento da URV, que lhes é devida.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Ratifico as palavras do Deputado
Sargento Rodrigues e, em nome da Bancada do PSDB, registro nossa
satisfação pela grandeza de V. Exa. ao pronunciar-se sobre a
discussão e a aprovação do projeto de resolução da URV, fruto de um
trabalho árduo em defesa dos servidores desta Casa, incansáveis
batalhadores, por quem tenho respeito e carinho. Com a compreensão
da Mesa, de V. Exa. e de todos os Deputados. estamos chegando ao
final desse compromisso. Porém, ainda temos de caminhar e cobrar
novas ações quanto ao pagamento do que é devido aos servidores.

Esperamos, por meio do posicionamento firme e sério de V. Exa. em
todas as suas decisões, particularmente nesse projeto, juntamente
com o Presidente Mauri Torres, uma solução rápida e benéfica para
todos os valorosos servidores desta Casa Legislativa. que, diga-se de
passagem, é um modelo para o País.

Parabenizo V. Exa. e todos os Deputados por mais esse
compromisso cumprido. Estaremos vigilantes com relação ao segundo
compromisso, que é o conseqüente pagamento a todos. Mais uma
vez, manifesto nossa gratidão e homenagem à Mesa na pessoa de V.
Exa. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente da reunião e Vice-
Presidente da Mesa da Assembléia, Deputado Rêmolo Aloise.
queremos dizer que votamos favoravelmente. Agora poderemos
desfrutar da tranqüilidade de estar cumprindo nosso dever. Esse já
era um direito. Não fizemos nada mais que nossa obrigação. Não foi
favor nenhum. Tivemos que passar por esse processo e agora nos
sentimos realizados em ver que se fez justiça e se corrigiu um deslize
desta Casa ao longo dos anos.

Não iremos olhar para o retrovisor, mas queremos dizer que os
funcionários da Casa estão vendo, depois de tanto tempo, seus
direitos serem reconhecidos. Assim ficamos mais tranqüilos com
nossas consciências. E bom ver realizar-se o desejo de todos os
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funcionários da Casa, uma vez que não pode haver
comportamentos diferentes para casos iguais. Esta Casa, há mais de
três anos, reconheceu a dívida, e havia ainda um resto a pagar. Agora
tem toda condição de colocar a situação em dia, para que os
funcionários possam cumprir suas obrigações.

Ficamos felizes com esse resultado. Parabenizamos a Mesa.
principalmente V. Exa., por ter agilizado a tramitação do projeto.
Assim pudemos terminar definitivamente com essa injustiça que
perdurava na Assembléia. Faço essa declaração com muita alegria.
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O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.093/2003. do Deputado Leonardo Moreira, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o imóvel que especifica.
A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.144/2003, do
Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Iturama 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  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2° turno, 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 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° 1.397/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Alfenas o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.397/2004 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Questões de Ordem
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, manifesto a minha satisfação e, com certeza, de todo
o povo mineiro, em particular dos profissionais da educação, pois
tivemos a alegria de. neste momento, ou daqui a alguns minutos, por
parte do Governador do Estado, obter a sanção ao projeto de lei que
estabelece o plano de carreira da área da educação, votado nesta
Casa no primeiro semestre e no período que seria de recesso
legislativo.

Com certeza, isso representa um avanço histórico para a área da
educação e para a relação do Governo com o funcionalismo público.
Houve vários planos de carreira. Destaco o Projeto de Lei n° 1.294,
apresentado pela Mensagem n° 135, do Governador do Estado,
cumprindo compromisso que assumiu de estabelecer um plano de
carreira. que tem sido objeto de luta por décadas. Vários Governos
passaram pelo Estado, sempre prometendo e enviando o projeto nos
últimos dias de mandato, quando já não havia mais condições de ser
apreciado. O atual Governador enviou-o em seu primeiro ano de
mandato, e, no primeiro semestre do segundo ano de mandato, o
plano de carreira foi aprovado. Agora, recebe a sanção do
Governador, para consagrar uma etapa. Com certeza, haverá a luta,
importante, para a aprovação de uma tabela adequada, a fim de
contarmos com a perspectiva da valorização do servidor da educação
e das outras áreas em todo o Estado.

Com base na iniciativa do Presidente e de toda a Mesa,
testemunhamos um ato de justiça para com os servidores da
Assembléia Legislativa, que estavam prejudicados. Portanto, não se
trata de benevolência e de privilégio, mas de justiça, pois será feito o
pagamento de uma dívida. E inaceitável que, no poder público,
prevaleça a prática de não se cumprir a lei. A situação dos precatórios
trabalhistas da área pública deixa-me revoltado. Isso, inevitavelmente,
ocorreria com esse direito dos servidores da Assembléia Legislativa,
não tosse a atitude de V. Exa. e dos demais membros da Mesa, com o
apoio unânime desta Casa. Será feita justiça, pagando-se a correção
devida aos servidores.

Faço essa menção com muita tranqüilidade, porque, quando fui
Prefeito de Divinópolis, tive a alegria de receber uma mensagem de
louvor do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, mencionando
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que. em Divinópolis, o precatório trabalhista estava sendo pago
rigorosamente em dia. Alertava, com isso, o então Prefeito Célio de
Castro, por quem tenho uma estima muito grande, que passava por
um impasse relativo a precatórios trabalhistas, e o próprio Governador
Eduardo Azeredo. do meu partido, que passava pelo mesmo
problema.

Nunca deixei de pagar um direito aos servidores. Esta Casa devia
isso aos seus servidores e teria de pagá-los, de preferência. por meio
do entendimento, como V. Exa. e os demais membros propuseram.

Portanto, ao mesmo tempo em que faço referência a essa questão
do trabalhador público, aproveito para fazer um alerta, pois amanhã
contaremos com a presença do Presidente Lula aqui, em Minas
Gerais.

Sempre procuro destacar o Presidente Lula, embora não tenha
votado nele e em princípio discorde de algumas práticas com que vem
conduzindo o seu Governo. No entanto, reconheço que ele é um
homem digno, um cidadão que luta por este País, assim como nós
também lutamos. Tenho torcido, de coração, e procurado propugnar
para que ele faça um grande Governo. Mas, para tanto. é preciso que
haja coerência.

Logo no primeiro ano, o Governo de Minas fez um esforço enorme
para regularizar as finanças do Estado, por meio de uma reforma
administrativa, indo de fato à ação. Hoje, para nossa alegria, tem pago
em dia aos seus servidores e está procurando acabar com o déficit
nas contas do Estado. Porém, o Governo Federal. até agora, tem-se
negado a oferecer o aval, ou seja, a liberar o Estado de Minas para
contratar os financiamentos necessários ao melhoramento de suas
estruturas. tanto a estrutura viária quanto a administrativa. Enfim, tem-
se negado a fazer os investimentos necessários para que o
crescimento venha simultaneamente com a organização
administrativa que o Governador Aécio Neves executou.

Pasmem! Com freqüência a equipe econômica alega que é preciso
reduzir ainda mais a folha de pagamento. Mas, com justiça, os
servidores reclamam um reajuste, em especial os da educação. O
próprio PT diz que é preciso que se dê um aumento para os
servidores. E agora o Governo Federal quer inviabilizar o Governo de
Minas Gerais na busca de recursos para investimentos em nosso

^ÃC



102,
Estado nas operações com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID - e com o Banco Mundial, sob a alegação de
que é necessário reduzir a folha de pagamento. Ora, nós precisamos
é dar reajuste aos nossos servidores e fazer com que a economia
deste Estado cresça com eficiência e organização, conforme é da
vontade do nosso Governador.

Portanto deixo esse alerta. Fizemos justiça em aprovar esse projeto,
que resgata um direito dos servidores da Assembléia. Além do mais, o
Governador sancionou o plano de carreira dos servidores da
educação, abrindo não uma janela, mas uma avenida para que haja
uma carreira mais digna e justa para eles. No entanto, é preciso que
tenhamos condições de dar um salário justo para o profissional de
educação. Mas, para que isso ocorra, o Estado deve desenvolver-se,
crescendo e melhorando a sua infra-estrutura.

O Governo Federal não pode fazer isso com Minas Gerais. Por um
lado, ele impede que o Governo Estadual receba os investimentos
internacionais, não dando o aval necessário. Esse aval não é uma
prerrogativa de Minas, e sim imposição constitucional. Nenhum
Estado pode fazer operações de crédito internacional sem o aval do
Governo Federal. Minas não pode ficar prejudicada.

Por outro lado, a própria Bancada do PT nos cobra o aumento dos
servidores. Afinal de contas, qual PT devemos ouvir? Vamos dar o
aumento aos servidores ou aceitar a cartilha do Sr. Palocci e
companhia, que acha que devemos enxugar e reduzir ainda mais os
investimentos em serviços públicos?

Encerro as minhas palavras reiterando os meus cumprimentos e
agradecendo a generosidade de V. Exa. pela ação de presidir esta
reunião num momento histórico em que a Assembléia faz justiça aos
seus servidores. Gostaria ainda de registrar que hoje o Governador de
Minas também registrou uma página histórica de justiça para com os
servidores da educação, ao sancionar a lei que estabelece uma
carreira para o profissional da área.

No entanto, é preciso que o Governo Federal tenha coerência.
Minas Gerais já fez a sua parte. O Presidente Lula, que aqui estará
amanhã, deverá sinalizar positivamente, dando as condições para que
Minas Gerais receba os investimentos que, aliás, já estão pactuados
com organismos internacionais. E preciso crescer, valorizar os nossos

rÀ



servidores, pagar um salário justo e prestar um bom serviço ao
povo de Minas Gerais. Muito obrigado. Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Gostaria de assegurar ao nobre colega
Deputado Domingos Sávio que temos uma certa tranqüilidade com
relação ao Governo Federal. Ele está no rumo certo com relação a
muitos programas. Basta destacarmos a vitória recente na
Organização Mundial do Comércio. Já havia uma conquista com
relação ao algodão e, agora, com relação ao açúcar.

São muitas conquistas, graças a Deus e a essa equipe do Governo.
Entre os programas, destacamos a segurança da mulher, do jovem e
do homem brasileiros.

Na verdade, pedi a palavra, pela ordem, para destacar dois assuntos
importantes para nós no dia de amanhã.

O primeiro diz respeito à audiência pública que será realizada nesta
Assembléia, às 9 horas. em que será recebido o Sr. Jean Pierre, que
traz muitas denúncias colhidas no Estado de Minas Gerais, ao longo
desta semana, tanto com relação à monocultura do eucalipto quanto à
construção de barragens. São denúncias de violação dos direitos
humanos, sobretudo no que tange à questão ambiental.

Gostaria de fazer um registro, também, com relação à comemoração
dos 30 anos da EPAMIG. Entendemos que ela tem um papel muito
importante no Estado. Mas. Deputado Domingos, fazemos um apelo
ao Governo, pois precisamos ainda de muitos pesquisadores.
Esperamos que o Governador Aécio Neves possa presentear não só a
EPAMIG pelos seus 30 anos, mas também o povo de Minas Gerais
com um número maior de pesquisadores, técnicos e infra-estrutura.

Sabemos de fazendas experimentais que não têm nada. Os
pesquisadores, pelo amor e pela vocação que têm à causa, estão
desembolsando recursos próprios para fazer alguma coisa. Estamos
nos referindo a fazendas que já existem há muito tempo. Fomos
surpreendidos, agora, com a criação, pelo Governador, de uma nova
fazenda experimental para a EPAMIG em São João deI-Rei, apesar
de sabermos que as que já existem estão deficientes. Então, ao
celebrar amanhã os 30 anos de EPAMIG, a nossa solicitação é que
eia possa, doravante, estar bem equipada.

Na agricultura e na pecuária, vemos, mais uma vez, que o Governo
Federal está no rumo certo, haja vista o fortalecimento da agricultura



familiar, por meio do PRONAF e. de modo especifico, por meio do
Plano Safra. No ano passado foram R$4.500.000.000,00. Este ano,
disponibilizará R$7.000.000.000,00. Sabemos que ainda é pouco, mas
o importante neste Governo é que o que tem que aumentar ou subir.
mesmo que de maneira gradativa, está subindo. O que tem que cair,
como a taxa de juros, ainda que descanse um ou dois meses, cai. Isso
nos dá segurança.

Então, na agricultura, uma deficiência que temos diz respeito à parte
de pesquisa, de assistência técnica e de extensão rural.

Que bom que a EMATER está realizando um concurso público!
Trata-se de um avanço e de uma conquista do Presidente José Silva e
também do Governo do Estado. Sabemos que, mesmo com esse
concurso, a demanda não será atendida, mas. pelo menos, já é uma
medida concreta de favorecimento à agricultura no Estado.

Portanto, parabenizamos a EPAMIG pelo trabalho e empenho que
tem tido e pela grande aproximação em relação aos agricultores
familiares. Isso é um avanço, pois antes havia uma distância; porém
vemos que ainda faltam infra-estrutura e recursos humanos.

Parabéns à EPAMIG. Espero que possamos ver atendido nosso
apelo ao Governo para equipar melhor essa importante empresa.
Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas. Deputados,
amanhã estarei com a Comissão Especial da Silvicultura em Vazante.
Portanto, aproveito esta oportunidade para parabenizar a EPAMIG,
que, no dia 6 de agosto, comemora 30 anos, com uma extraordinária
folha de serviços prestados à sociedade mineira. Claro que há muito o
que avançar na pesquisa, principalmente na área da agropecuária,
mas sabemos perfeitamente o que a EPAMIG significa para o Estado.
Parabenizo o Sr. Baldonedo. Presidente da entidade. Torço para que
ela continue a buscar. por meio da pesquisa, melhor qualidade
científica para a carne, os legumes, os grãos e todo o sistema
agropecuário do nosso Estado. que também serve ao nosso Brasil.

Quero apresentar minha preocupação com o aumento das
contribuições federais. Para compensar os aumentos da COFINS e da
CPMF, dos quais o Estado e os municípios não participam, o Governo
está diminuindo o imposto de renda e o IPI. Isso ocasionará a queda
do FPM e do ICMS dos municípios. Então, o sistema federativo do

, "A



l(5
Brasil está na contramão. Não sei se os senhores estão me
entendendo. Além da CPMF, há também a dDE, que é uma
contribuição , nova, mas de que os municípios e os Estados não
participam. E preciso que o Senado e a Câmara dos Deputados
pensem num projeto de lei ou de proposta de emenda à constituição
para estadualizar as rodovias federais e aumentar a participação dos
Estados e dos municípios nos recursos da CIDE. O maior volume
desse dinheiro fica com o Governo Federal e não chega, como
deveria, na sua totalidade, às estradas federais existentes no Estado.
O aumento dessas contribuições fica apenas para o Governo Federal.
Os Estados e os municípios não participam da arrecadação dessas
contribuições. Portanto, é preciso que haja um espírito federativo,
porque essas contribuições aumentam o bolo federal, mas, para
compensar, reduziram-se o IPI e o imposto de renda, o que é bom,
mas por outro lado há diminuição do fundo de participação dos
Estados e dos municípios. Os Prefeitos estão com dificuldades cada
vez mais graves para administrar os municípios.

A crítica é positiva: devemos pensar melhor o sistema federativo do
Brasil. Espero que esses aumentos sejam compartilhados com os
Estados e os municípios, beneficiando todos os níveis.

Caso contrário, não atenderá ao que é proposto pelo sistema
federativo. Mais uma vez, peço o empenho do Ministério dos
Transportes para a questão das estradas. Homenageio o Ministro
Alfredo Nascimento, o Superintendente do DNIT em nível federal, Dr.
Alexandre Silveira, que é mineiro, e o Dr. Gélson Moura, que faz parte
do DNIT em nível estadual. Peço-lhes que façam de tudo pela
segurança nas estradas, considerando a realidade do sistema
rodoviário em todos os Estados e municípios. Obrigado, Sr.
Presidente.

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
terça-feira, dia 10, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 10/8/2004.).
Levanta-se a reunião.



ATA DA V REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E DE DIREITOS HUMANOS,

EM 29/4/2003
Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo e Fábio Avelar,
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais: e os
Deputados Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira
e Roberto Carvalho, membros da Comissão de Direitos Humanos.
Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião conjunta destas Comissões. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a situação das famílias atingidas pela
construção de barragens hidrelétricas no Estado, os impactos sociais
e ambientais destas e as alternativas para geração de energia: e obter
esclarecimentos sobre o desaparecimento do Sr. João Caetano dos
Santos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Candonga.
Neste momento, o Deputado Durval Angelo passa a direção dos
trabalhos à Deputada Maria José Haueisen, que convida o Pe.
Antônio Claret, Integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens:
a Sra. Eliane Drumond e Morei Queiroz, respectivamente, Assessora
Técnica da Presidência da FEAM e Gerente da Divisão de infra-
Estrutura de Energia da FEAM: e as Sras. Márcia Martini. Diretora de
Promoção de Direitos Humanos e Inclusão de Minorias da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes: e Andrea Zhouri, Professora
Adjunta do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG e
Coordenadora do GESTA, para tomarem assento à mesa. A seguir, a
Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, cada um por sua
vez, 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, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2003.
Durval Angelo. Presidente - Padre João - Laudelino Augusto.
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ATA DA 7` REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 8/7/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalciever Lopes, Fábio Avelar, Irani Barbosa e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alberto Bejani, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Meio, Domingos Sávio,
Doutor Viana, Elmiro Nascimento, José Henrique, Neider Moreira.
Paulo Cesar, Paulo Piau 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 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 comunica o recebimento de ofícios dos Srs.
Carlos Meiles, Presidente do Conselho Deliberativo da Cooperativa
Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso Ltda.,
comunicando a impossibilidade de comparecer às reuniões da
Comissão no período de 5 a 9 de julho e de 11 a 15 de julho,
solicitando que aguardem indicação de data oportuna para seu
depoimento e para que seja ouvido também o Sr. Célio Jacinto,
Delegado da Polícia Federal: Wilson Ferreira da Fonseca, liquidante
da COAVAP, informando não ter encontrado registro de recebimento
de recursos financeiros do Governo Federal, especialmente do
RECOOP. pela Cooperativa Agrícola dos Pequenos Produtores do
Vale do Paraíso Ltda., a partir de 1999: Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos, Comandante-Geral da PMMG, indicando o Ten. Cel. PM
Dâmocies Freire Júnior para acompanhar os trabalhos da Comissão e
atender suas necessidades na Capital e no interior do Estado:
Reynaido Antônio Machado, advogado do Sr. Sérgio Ricardo Salvador
dos Santos, e da Sra. Maria Tereza Junqueira Arantes, de Poços de
Caldas. que são lidos na íntegra. O Presidente convida a compor a
mesa dos trabalhos os Srs. Márcio Lobato, Delegado da Polícia Civil
de Belo Horizonte: Ten. Cel. PM Dâmocles Freire Júnior, da PMMG. e
Itamar Peixoto. técnico da Secretaria da Fazenda, que acompanham e
auxiliam permanentemente os trabalhos da Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o convidado Sr. Milton Mello.
produtor rural de Guapé: e os intimados Srs. Sérgio Ricardo Salvador
dos Santos, ex-empregado da COOPARAISO; Geraldo Antônio dos
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Santos e Naisser Pinheiro Costa, sócios da Cafeeira Solita Ltda.,
de llicínea. O Presidente comunica a presença do Sr. Carlos MeIles.
Presidente da COOPARAISO, que é ouvido pela Comissão. Em
seguida, são ouvidos e respondem perguntas dos membros presentes
os Srs. Milton Mello e Sérgio Ricardo Salvador dos Santos. O Sr.
Naisser Pinheiro Costa foi dispensado do seu depoimento por
deliberação dos membros da Comissão. São ouvidos também os Srs.
Geraldo Messias da Silva e Gésio Elias de Oliveira, da cidade de
Campestre, conforme requerimento do Deputado Rogério Correia,
aprovado nesta reunião. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, são aprovados requerimentos dos
Deputados Rogério Correia (2), em que solicita sejam intimados os
Srs. Evandro Carlos Alves, Marcos Donizetti Pimenta. Pedro
Jeremias. José Aparecido Baião. Dimas Pedro Barbosa, Cid Marcos
Duarte. Edson Freitas. Gerente da Transportes Biagini: Edson Ferreira
da Silva e o Gerente da Transportadora Nova Safra, além de outros,
constantes de lista anexa, para prestar esclarecimentos a esta
Comissão na reunião de 6/8/2004, na cidade de São Sebastião do
Paraíso; seja realizada audiência pública no Município de
Muzambinho, com a finalidade de apurar as denúncias de desvio de
mais de 74 mil sacas de café dos armazéns da Cooperativa Mineira
Agropecuária de Muzambinho - COMAM -; Adaiclever Lopes (2), em
que solicita sejam pedidas ao Presidente da EPAMIG as informações
que menciona, relativas à Fazenda Experimental de São Sebastião do
Paraíso; e sejam requeridas cópias das notas de entrada de
devolução do café nas transações de beneficiamento entre a
COOPARAISO e Armazéns Gerais Mundo Novo e as respectivas
pesagens; e Sargento Rodrigues, em que solicita seja pedida ao
Cartório de Registro de Imóveis do Município de Santos, SP, a relação
de imóveis porventura existentes em nome do Sr. Sérgio Ricardo
Salvador dos Santos, de sua esposa, filhos e genitores. O Presidente
esclarece que o conteúdo desta reunião consta, na íntegra, nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração dos depoentes. a participação dos auxiliares
permanentes e 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, 5 de agosto de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes Fábio Avelar - Zé Maia.
ATA DA 1 V' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15' LEGISLATURA. EM 8/7/2004

Às 14h45min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Leonardo Quintão e Paulo Cesar (substituindo este ao
Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do PFL),
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 a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de correspondência da
Comissão do Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis do
Estado de Minas Gerais, apresentando reivindicações de interesse
dessa Comissão. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussao e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, fica
rejeitada, em turno único, a Proposta de Ação Legislativa n° 223/2004
(relator: Deputado Leonardo Quintão, em virtude de redistribuição).
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 André Quintão, em que solicita
seja encaminhado ao DER-MG pedido de informações sobre critérios
para cancelamento da Carteira de Condutor de Veículo de Aluguel -
Transporte lntermunicipal de Pessoas daqueles condutores que
acumularem 5 pontos por infração de trânsito, inclusive com cópia
integral dos atos que normatizam esta ação. 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, 5 de agosto de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.
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170
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15 LEGISLATURA, EM 2/8/2004
Às 10 horas, comparecem no Centro Cultural de Mocambinho,

Distrito de Jaíba, os Deputados Laudelino Augusto, Carlos Pimenta,
Leonardo Quintão e a Deputada Ana Maria Resende, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Laudelino Augusto. 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 propostas,
alternativas e políticas para o desenvolvimento e a expansão da
fruticultura na região Norte do Estado, a pedido do Deputado Carlos
Pimenta, e Jaíba. Na 3a Fase da Ordem do Dia são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada visita desta Comissão ao Centro de Treinamento do CEFET-
Rio Pomba e à Propriedade Experimental parceira da entidade nos
trabalhos e nas pesquisas sobre a fruticultura, no dia 24/8/2004, Ana
Maria Resende, em que solicita seja agendada uma audiência com o
Presidente da CEMIG a fim de se discutir a disponibilidade dessa
empresa em viabilizar a instalação de relógios de medição de energia
noturna para os pequenos produtores da região do Projeto Jaíba: e
Carlos Pimenta, em que solicita sejam agendadas audiências com o
Presidente da RURALMINAS e com o Advogado-Geral do Estado
para discutir, respectivamente, a regularização dos títulos de
propriedade dos terrenos do Projeto Jaíba e o andamento do processo
de liberação do Fundo de Aval para os produtores rurais do Projeto
Jaíba. 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. Giovani Antônio da Fonseca,
Prefeito Municipal de Jaíba: Marcelino Dias Mariz, Secretário
Municipal da Agricultura: Acácio Júnior de Souza, Secretário Municipal



de Administração; Lindomar Ferreira de Souza, Presidente do
Conselho de Administração do Distrito de Irrigação de Jaíba;
Bernardino Gervásio Araújo. Gerente Executivo do Distrito de
Irrigação de Jaíba: José Adalberto Castro. Diretor-Presidente da
Associação dos Banicultores da Área do C II: José Aloízio Nery,
Gerente Regional da EMATER do Projeto Jaíba: e Anderson Chaves,
Superintendente da CODEVASF. os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 5 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Leonardo Ouintão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 9/8/2004. a seguinte
comunicação:

Do Deputado Neider Moreira, notificando seu afastamento das
atividades parlamentares para ocupar o cargo de Secretário de Estado
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária a partir de
10/8/2004. (- Ciente. Publique-se.)



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA. 11 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 14 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 3/8/2004
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. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n°
3.080/2004. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani (1), em que pleiteia seja enviado ofício à
Secretaria de Estado de Obras Públicas, solicitando informações
relativas à empresa que construiu o muro do CERESP de Juiz de
Fora: Rogério Correia (7), em que solicita seja dirigido oficio ao
Diretor-Geral do DETRAN-MG. Delegado José Antonio de Moraes,
pedindo informações sobre o suposto esquema de facilitação de
liberação de veículos, sem a realização da devida vistoria: em que
requer seja realizada reunião desta Comissão, para obter, em
audiência pública, esclarecimentos sobre a destinação dos recursos
do Fundo Nacional de Segurança Pública, repassados pela União ao
Estado de Minas Gerais: em que pede seja encaminhado ofício ao
Governador do Estado solicitando-lhe o urgente acatamento do
julgamento proferido pelo Corregedor-Geral de Polícia, Sr. Francisco
Eustàquio Rabelio, nos autos do Inquérito Administrativo n° 42.707/03:
em que pede seja realizada reunião desta Comissão em Varginha
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com a finalidade de apurar as denúncias de possíveis
irregularidades envolvendo policiais civis e militares e serventuários da
justiça daquela comarca: em que requer seja enviado ofício ao
Procurador de Justiça André Ubaldino, responsável pela Procuradoria
Especializada em Combate ao Crime Organizado, solicitando-lhe seja
encaminhado a esta Casa levantamento dos policiais civis que se
enquadram nas normas estipuladas no art. 48 do Projeto de Lei n"
1.343/2003, aprovado por esta Assembléia: seja enviado ofício ao Cel.
PM Sócrates Edgard dos Anjos. Comandante-Geral da Policia Militar,
pedindo-lhe seja atendida a solicitação encaminhada a esta Comissão
pela Câmara Municipal de Mutum, referente a reativação de sub-
destacamento da Polícia Militar nesse município;. em que requer seja
realizada reunião desta Comissão, para debater. em audiência
pública, a atuação de vigilantes particulares não credenciados,
contratados pelas empresas de ônibus na Capital: Sargento Rodrigues
(2), em que pede seja realizada audiência pública desta Comissão
com o objetivo de discutir, juntamente com os representantes dos
Sindicatos dos Rodoviários e dos Taxistas, a questão da segurança
pública, especialmente no que tange ao aumento da criminalidade que
atinge essas duas classes na Região Metropolitana de Belo Horizonte:
em que pede seja enviado oficio ao Cel. PM Sócrates Edgard dos
Anjos, Comandante-Geral da PM, para que informe a esta Comissão
quais as providências adotadas pela Corregedoria da PM a partir do
Termo de Declarações n° 257104: Sargento Rodrigues e Rogério
Correia (2), em que solicitam sejam enviados ofícios ao Ministro da
Justiça e ao Governador do Estado, em que constem moção de
aplauso ao Delegado de Polícia Federal, Dr. Antônio Celso dos
Santos e sua equipe, pela participação determinante na apuração dos
homicídios cometidos contra 3 Fiscais e um motorista do Ministério do
Trabalho, no Município de Unai-MG. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues. Presidente - Alberto Bejani : Jô Moraes.

ATA DA 14" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
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17-1

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 3/8/2004
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar e Zé Maia e a Deputada Jã Moraes (substituindo esta à
Deputada Cecilia Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
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 Zé Maia, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. 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, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 648/2003 (relator: Deputado Paulo Cesar).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°s 3.016, 3.028. 3.054 a 3.056, 3.060, 3.082. 3.089 e
3.098/2004. 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, 10 de agosto de 2004.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Cecilia Ferramenta.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 5/8/2004
Às 9h42min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalciever Lopes, Fábio Avelar e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Encontra-se presente. também, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. 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. O Presidente suspende os
trabalhos por alguns minutos, para entendimentos entre os
parlamentares. São reabertos os trabalhos, e os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Zé Maia se ausentam, sendo este último substituido
pelo Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BPSP.
A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
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proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Edgar Ferreira da Cunha.
Superintendente Regional da Fazenda II, indicando o Sr. Angelo
Giovanni de Oliveira, da Delegacia Fiscal de Passos, para
acompanhar os trabalhos da Comissão na reunião a ser realizada em
São Sebastião do Paraíso; Antônio Carlos Ribeiro, Superintendente
Regional da Fazenda IX, indicando o Sr. José Roberto Carvalho.
Fiscal de Tributos Estaduais. para acompanhar os trabalhos da
Comissão na reunião a ser realizada em Muzambinho; Carlos
Henrique Borlido Haddad, Juiz Federal Substituto em exercício na 9
Vara Federal, informando que a cópia dos autos do Inquérito Policial
n° 144/2003, referente à COCAFEG, será providenciada pela
Delegacia de Polícia Federal: Luiz do Couto Neto. Chefe da
Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil, informando que
não é possível designar um servidor do Banco para acompanhar os
trabalhos da Comissão; Baldonedo Napoleão, Presidente da EPAMIG,
encaminhando informações referentes à Fazenda Experimental de
São Sebastião do Paraíso: Luís Alfredo de Almeida. Presidente da
CAFEPOÇOS, encaminhando documentação referente à relação de
compradores e vendedores, bem como às compras realizadas no
período de 1999 a 2004; Sebastião de Carvalho Montans, solicitando
a dispensa de seu depoimento. uma vez que foi citado
equivocadamente como sendo ex-P residente da COOPARAI SO;
Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça. informando
que não há tempo hábil para realização de uma auditoria contábil na
COOPARAISO até o início de agosto e que, para a auditoria física, há
a necessidade de ser previarnente definido o Õbjetivo a ser atingido;
Eduardo Moreira. Secretário-Geral da Mesa da Assembléia.
encaminhando resposta do Sr. Florivaldo Dutra de Araújo. Procurador,
a respeito do estudo feito nos convênios celebrados entre a
COCAFEG e a COOPARAISO: e Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro,
Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha
Ltda., encaminhando relação de compradores e vendedores de café
no período de 1999 a 2004. O Deputado Adalclever Lopes faz a leitura
de ofício enviado a ele por representantes de entidades do Município
de São Sebastião do Paraíso solicitando que seja reavaliada a
necessidade de se realizar uma reunião nesse município. Na fase de
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discussão e votação de proposições da Comissão, são submetidos
a votação, cada um por sua vez, e aprovados requerimentos dos
Deputados Adalclever Lopes, solicitando a transferência da reunião
extraordinária desta Comissão em São Sebastião do Paraíso, prevista
para dia 6/8/2004, para o dia 12/8/2004, nesta Casa; Sebastião
Navarro Vieira, solicitando que na reunião a ser realizada em
7/8/2004. em Muzambinho, o Sr. Sérgio Arlindo Ceravolo Paolielo,
Prefeito Municipal, seja convidado, e não intimado: e Rogério Correia
(2), solicitando sejam pedidas aos Presidentes das cooperativas que
menciona informações sobre o estoque real das sacas de café nas
datas de 30/5, 30/6 e 30/7/2004 e sejam ouvidos por esta Comissão
os herdeiros de Merched Anad e a inventariante do espólio. Durante a
votação do requerimento do Deputado Adalclever Lopes. usam da
palavra os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Domingos Sávio,
Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Fábio Avelar. Durante a
votação, registram-se os votos contrários dos Deputados Rogério
Correia e Sargento Rodrigues. O Presidente esclarece que o teor da
reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 7/8/2004, sábado, na Escola
Estadual Prof. Salatiel de Almeida, no Município de Muzambinho,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2004.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Fábio Avelar - Antônio Júlio.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

7/8/2004
Às 10h15min. comparecem na Escola Estadual Prof. Salatiel de

Almeida, em Muzambinho, os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Fábio Avelar e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente também a Deputada Maria Olivia. 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
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os convidados: Srs. Paulo Henrique Delicole, Promotor
de Justiça da Comarca de Muzambinho: João Simões de Almeida
Júnior, Delegado Seccional: Samir Vicente Ribeiro Blagitz. Delegado
da Polícia Civil; José Francisco Paccillo, advogado; Sérgio Ar lindo
Ceravolo Paolielo, Prefeito de Muzambinho; Cezário Baptista,
liquidante da Cooperativa Mineira Agropecuária de Muzambinho -
COOMAM -; Gilmar Labanca, Vereador e Presidente da Associação
dos Cafeicultores Lesados da COOMAM: e José Roberto Ribeiro e
Maria Odila Romano de Carvalho, produtores rurais; e os intimados:
Srs. Roberto Vieira de Souza, ex-Presidente da COOMAM; Pedro de
Almeida Machado, Gerente Financeiro da COOMAM: Darlei Donizetti
Machado, Contador da COOMAM; Sra. Maísa Magalhães Vieira
Bueno. Contadora da COOMAM: Srs. Alcindo Campos Filho, corretor
de café da COOMAM; José Geraldo Vieira, Gerente Financeiro da
COOMAM; Getúlio José Ferreira, ex-Presidente da COOMAM; Aquiles
Caetano. empresário: Alfredo Eduardo Elias Gonçalves: João Nehemy
Sobrinho; Ronaldo Pedro Machado; Antônio Moreira Martins; Evane
da Silva e Marcos Donizetti de Almeida. O Presidente dá início aos
depoimentos, e são ouvidos os Srs. Sérgio Arlindo Ceravolo Paolielo.
Cezário Baptista, Paulo Henrique Delicole, João Simões de Almeida
Júnior. Samir Vicente Ribeiro Blagitz, José Francisco Paccillo. Aquiles
Caetano e Roberto Vieira de Souza. Os depoentes são inquiridos
pelos Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Fábio Avelar e
Sebastião Navarro Vieira. Os Srs. Gilmar Labanca, José Roberto
Ribeiro, Maria Odila Romano de Carvalho, Darlei Donizetti Machado,
Maísa Magalhães Vieira Bueno, José Geraldo Vieira, Getúlio José
Ferreira, João Nehemy Sobrinho, Ronaldo Pedro Machado. Antônio
Moreira Martins, Evane da Silva e Marcos Donizetti de Almeida são
dispensados de prestar depoimento. O Presidente esclarece que o
teor da reunião consta, na integra, nas notas taquigráficas. Devido ao
término do horário regimental da reunião e havendo ainda depoentes
a serem ouvidos. o Presidente determina a lavratura da ata, encerra a
presente reunião e convoca reunião extraordinária, a ser aberta
imediatamente, para dar continuação aos trabalhos.

Sala das Comissões. 7 de agosto de 2004.
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Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Sargento Rodrigues -

Rogério Correia - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N'

1.588/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Desarmamento
Infantil, a ser celebrado anualmente em 12 de outubro.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal
na forma do Substitutivo n° 1. que apresentou.

Dando continuidade à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 188, c/c o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Na forma original, a proposição institui o Dia do Desarmamento

Infantil, a ser comemorado em 12 de outubro, quando serão
realizadas palestras sobre o tema, e determina sua inserção no
calendário oficial do Estado.

Cumpre esclarecer que, atualmente, não existe tal calendário.
competindo a cada Secretaria estabelecer as datas relacionadas com
seu campo de atuação e, se for o caso, com as atividades específicas
que desenvolverá. Para sanar essa impropriedade e melhor adequar o
texto da proposição à técnica legislativa, a Comissão de Constituição
e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1.

Importa salientar que a medida proposta vem ao encontro de uma
discussão em nível nacional acerca do tema, recentemente
regulamentado pela Lei Federal n" 10.823, de 2003, que dispõe sobre
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição,
conhecida como Estatuto do Desarmamento.

A matéria sob apreciação apresenta valores conexos com a
responsabilidade social, na medida em que alerta sobre a
oportunidade e a necessidade de se adotarem medidas que
promovam a melhoria da qualidade de vida na infância, com
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repercussão em toda a sociedade.
A escolha da data - 12 de outubro - é apropriada por coincidir com a

comemoração do Dia da Criança, oportunidade em que se propõe
uma reflexão a respeito da necessidade de maior proteção das
crianças e de sua desvinculação da violência.

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

1.588/2004 em turno único, na forma do Substitutivo n° 1. apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 10 de agosto de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - André

Quintão.



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 10/8/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i° Parte: 1 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n os 264 e 265/2004
(encaminham o Projeto de Lei n° 1.833/2004 e o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 16.194, respectivamente) e Ofício n° 10/2004
(encaminha processos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas), todos do Governador do Estado - Ofício n <' 18/2004, do
Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2° Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.834/2004 - Requerimentos n os 3.167 a 3.172/2004 - Comunicações:
Comunicações das Comissões do Trabalho e de Assuntos Municipais
- Questões de ordem - Interrupção dos trabalhos ordinários - Posse do
Deputado Márcio Kangussu - Reabertura dos trabalhos ordinários -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Durval Angelo - 2° Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Requerimento do Deputado Ivair Nogueira:
deferimento: discurso do Deputado Adalclever Lopes - Requerimento
do Deputado Célio Moreira: deferimento: discurso do Deputado Célio
Moreira - Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
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Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila.

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

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

1 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado George Hilton, 3°-Secretário, nas funções de 2°-

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

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1°-Secretário "ad hoc', lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N° 264/2004'

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de
Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia Penal
Irmãos Naves, no Município de Araguari.

O projeto tem o objetivo de reverenciar a memória dos irmãos
Naves, que, ao final da década de 1930, foram processados e
condenados na Comarca de Araguari, por homicídio que não
cometeram, fato que ganhou repercussão nacional, abordado em
livros e até mesmo em filme.

Considerando a importância do famoso caso judiciário dos irmãos
Naves, faz-se importante trazer à memória dos mineiros a gravidade
de suas conseqüências, como alerta para que não ocorram episódios
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semelhantes.
Nesse sentido, a intenção é que a Colônia Penal de Araguari tenha

a denominação de Colônia Penal Irmãos Naves em perene
homenagem aos infortunados cidadãos Sebastião José Naves e
Joaquim Naves Rosa.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.833/2004
Cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de

Estado de Defesa Social, com a denominação de Colônia Penal
Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Art. 1° - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado
de Defesa Social. subordinado à Subsecretaria de Administração
Penitenciária, estabelecimento penitenciário no Município de Araguari.

Parágrafo único - O estabelecimento penitenciário criado no "caput"
fica denominado Colônia Penal Irmãos Naves.

Art. 2° - 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 265/2004*

Belo Horizonte, 5 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente a Proposição de
Lei n° 16.194, que "dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício de 2005 e dá outras providências."

Ouvidas, as Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e
Gestão assim se manifestaram quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Alínea "c" do inciso XII do art. 80:
"c) o montante por função orçamentária;"

Razões do Veto:
Ressalte-se que o ICMS tem a característica de ser imposto

plurifásico, assim, os efeitos ou reflexos de um benefício concedido
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são multiplicados nas diversas fases da cadeia econômica.
A complexidade do ICMS, com sua apuração por débito e crédito, às

vezes torna impreciso os cálculos a que o Governo, imperiosamente,
teria que demonstrar em obediência a comando constante de lei.

Vale lembrar que há casos, a exemplo da concessão de isenção em
meio da cadeia produtiva, que podem acarretar aumento de receita,
da mesma forma existem hipóteses em que há redução na
arrecadação do imposto. Todavia, no primeiro caso, a perda é de
curto prazo e verifica-se na arrecadação dentro da atividade, mas
poderá haver ganhos em longo prazo na arrecadação, na cadeia de
atividades.

Pelo exposto, sugerimos o veto à alínea 'c" do inciso XII do art.
8°.tendo em vista a impossibilidade operacional para atender ao
comando constante do dispositivo em tela.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado da proposição em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Assembléia
Legislativa.

Aécio Neves. Governador do Estado.'
- A Comissão Especial.

"OFICIO W10/2004*
Belo Horizonte. 5 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62, no inciso II do

§ 711 do art. 246 e no inciso II do § 9 0 do art. 247 da Constituição do
Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e aprovação
dessa Egrégia Assembléia Legislativa, a relação nominal, localização,
município e área dos processos de requisição de terras devolutas
rurais e urbanas a serem legitimadas, que resultam de estudos
realizados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
* - O quadro referente ao Ofíco n° 10/2004, foi publicado na edição

do "Diário do Legislativo' de 12.8.2004.
- A Comissão de Política Agropecuária.
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• - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
N° 18/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo. Presidente do Tribunal de

Contas, solicitando diligência na aprovação do Projeto de Lei n°
1.795/2004, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias desse Tribunal. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.795/2004.)

Do Sr. Ciro Gomes, Ministro da Integração Nacional, comunicando a
liberação de recursos para a construção de barragens nos Municípios
de São João do Paraíso, Mamonas, Jenipapo de Minas e Salinas. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, encaminhando os resultados dos Programas 0178 -
Desenvolvimento do Ensino Superior - e 0179 - Atendimento à
Educação Infantil - para o 10 semestre de 2004. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Synésio Batista da Costa, Presidente do Conselho Regional
de Economia - 2' Região - SP -, propondo a realização de sessão
solene comemorativa ao Dia do Economista.

Do Sr. Antônio Nilson Rocha. Chefe da AJU. indicando o nome do
Sr. Vander Roberto Bisinoto para compor o grupo de trabalho que irá
propor alternativas para a solução dos problemas relacionados à
Fazenda Experimental Getúlio Vargas e à Fazenda Nossa Senhora da
Abadia, situadas no Município de Uberaba.

Do Sr. Ruy Soares Leal. Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, informando da liberação de recursos financeiros
destinados à COPASA-MG, referentes às parcelas dos contratos que
menciona, assinados com o UNIBANCO. com recursos do FGTS. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. José Henrique Paim Fernandes. Presidente do FNDE (4),
informando da liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução dos programas do FNDE que menciona. (- Distribuídos à
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
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Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

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° 1.834/2004
Institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Mama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída no Estado a Semana de Luta contra o Câncer

de Mama, a ser realizada na terceira semana do mês de julho de cada
ano.

Art. 2" - Neste período, o poder público, as empresas e as entidades
civis realizarão atendimentos, exames, palestras e outras promoções,
visando à conscientização da população e à redução dos índices de
mortalidade vinculada ao câncer de mama.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto
Justificação: Todos temos convicção quanto à importância da

definição de datas e períodos que nos sirvam de referência, para que
nos empenhemos de forma mais intensa na reflexão e busca de
soluções para graves problemas que possam afetar a sociedade. E
com este intuito e seguindo uma diretriz mundial - que mobiliza
Governos, ONGs, portadores e ex-portadores desta terrível
enfermidade que é o câncer de mama e a própria sociedade - que
propomos a instituição e a inclusão oficial no calendário de eventos do
Estado de período anual destinado a reforçar a luta contra tal doença.

Propomos que este período seja de grande reflexão, possibilitando o
fortalecimento de todos os movimentos e segmentos engajados na
missão de tornar a cada dia mais possível, sabendo-o imprescindível,
o diagnóstico precoce do mal e de nos anteciparmos a ele com os
métodos existentes para a sua prevenção. E que provoque um
envolvimento maior das instituições e da sociedade nesta luta e



motive todos a um esforço permanente para a implementação de
ações de esclarecimento necessárias para essa prevenção, visando à
erradicação do câncer de mama em nosso Estado, o que poderia
repercutir de forma positiva e contínua, estimulando uma luta igual e
simultânea em todo o Pais.

Diante do exposto, vimos aos nossos pares requerer o apoio
necessário para a aprovação de nossa proposição. conhecedores que
somos de sua sensibilidade e igual desejo de possibilitar à nossa
população uma vida digna. com pleno direito à saúde e ao bem-estar,
livre de infortúnios que podem ser evitados com gestos simples, como
a divulgação do que deve ser feito para se erradicarem os males que
a possam atingir.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.167/2004, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a USIMINAS pelos relevantes serviços
prestados à sociedade mineira. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.168/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal "Primeira Linha" pelos
sete anos de atividades. (- A Comissão de Transporte.)

N° 3.169/2004, do Deputado Doutor Viana. solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Academia Cordisburguense
de Letras Guimarães Rosa pelo centenário de nascimento de Manuel
Alves Nardy, conhecido pelo apelido de Manuelzão. (- A Comissão de
Educação.)
.N° 3.170/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à ACESITA Energética pelo
transcurso do 30 0 aniversário de sua fundação.

N° 3.171/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à ACESITA S.A. pelo transcurso
do 60" aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

N° 3.172/2004. do Deputado João Bittar. solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Cristiano Gonzaga da Mafla
Machado por sua eleição para a Presidência do , Sindicato dos
Médicos do Estado de Minas Gerais - SINMED. (- A Comissão de
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Saúde.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho e de Assuntos Municipais.
Questões de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, queremos, com pesar.
comunicar à Casa o falecimento do pai do nosso querido Deputado
Dilzon Melo, ocorrido ontem. O enterro ocorreu hoje, na cidade de
Lambari. Estivemos Lá, um grupo de quatro Deputados, representando
a Assembléia Legislativa. Gostaríamos de comunicar aos nossos
pares. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero parabenizar
a Casa por estar recebendo a pessoa do Deputado Márcio Kangussu.
companheiro da legislatura passada, que certamente muito
engrandecerá com o seu trabalho os municípios dos vales do Mucuri e
do Jequitinhonha. Cumprimentamos o Deputado Márcio Kangussu
pela posse e desejamos a S. Exa. um excelente retorno. Ele
certamente terá toda a acolhida de seus companheiros, que o
receberão de braços abertos. Parabéns e sorte nestes dois anos e
meio de mandato nesta legislatura.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

para. nos termos do inciso IV do art. 6° do Regimento Interno,
proceder à solenidade de posse do Deputado Márcio Luiz Murta
Kangussu na vaga decorrente do afastamento do Deputado Neider
Moreira para investidura no cargo de Secretário Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência designa

os Deputados Wanderley Avila e Fábio Avelar para, em comissão,
conduzirem ao Plenário o empossando, seus familiares e demais
convidados.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Neider Moreira, Secretário Extraordinário para Assuntos
de Reforma Agrária, e o Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu.

Leitura do Termo de Posse



O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1°-Secretário, Deputado
Antônio Andrade, para proceder à leitura do termo de posse.

- O Sr. 1°-Secretário faz a leitura do termo de posse.
Leitura do Compromisso de Posse

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Márcio Luiz Murta
Kangussu. Após a leitura do compromisso. o empossando assinará o
termo de posse. Convido o Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu para
prestar o compromisso regimental.

O Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu - (- Lê:)
Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República

e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o
mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Márcio Luiz Murta

Kangussu a assinar o termo de posse, que, em seguida, será
assinado por este Presidente e pelo Sr. 1°-Secretário.

- O Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, o Sr. Presidente e o Sr. 1°-
Secretário assinam o termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Márcio Luiz
Murta Kangussu.

Palavras do Deputado Márcio Kangussu
Sr. Presidente, meu caro amigo Deputado Mauri Torres, senhores

membros da Mesa, Srs. Deputados, membros da imprensa, amigos e
conterrâneos dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. senhoras e
senhores, retorno a esta Casa com emoção. Aqui vivi momentos que
marcaram positivamente minha vida pública, de maneira indelével. A
emoção da chegada e a interação com o dia-a-dia do parlamento, o
aprendizado. a formulação das primeiras proposições legislativas, a
realização, com a primeira lei sancionada, são algumas recordações
que compõem o imaginário de todo parlamentar em início de mandato.
Comigo não foi diferente.

Foi também nesta Casa que experimentei o gosto amargo de uma
despedida para a qual não me havia preparado. Mas foi também nesta
Casa que recebi a solidariedade e o conforto de inúmeros
companheiros que se puseram a meu lado, erguendo-me e
estendendo-me as mãos: Deputados Wanderley Ávila. Carlos
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Pimenta, Sebastião Navarro Vieira, Maria Olívia, Elbe Brandão,
Bené Guedes, Alencar da Silveira Jr. e Dilzon Meio, ausente em razão
do falecimento de seu pai. Cumprimento o Deputado Diizon Meio e
rendo-lhe as minhas homenagens e manifestações de encorajamento
e de conforto. que muito me ajudaram a entender e a superar um
momento delicado de minha vida.

Aos colegas antigos e novos, digo-lhes que retorno a esta Casa com
o coração aberto para estabelecer vínculos profundos de convivência
com todos. Saibam que terão em mim um companheiro amigo, leal e
respeitador, mesmo porque as eventuais divergências só se
sustentam no campo das idéias.

Tenho a honra de ocupar a vaga de um grande amigo e
companheiro do nosso PPS - e aproveito a presença do Presidente
Paulo Elisiário, extraordinário amigo, para dizer que, sem a construção
solidária e positiva do Partido. este momento não estaria acontecendo
-, 'Deputado Neider Moreira, que, em sinal de reconhecimento ao seu
mérito e a sua competência. agora vai ocupar. em nome do PPS. a
Secretaria Extraordinária da Reforma Agrária, somando-se à valorosa
equipe do Governador Aécio Neves. Desejo-lhe muitas felicidades. O
sucesso virá por via de conseqüência, pois premia aqueles que
trabalham com dedicação e esmero, assim como você. Secretário e
amigo Deputado Neider Moreira.

As vezes, para que se abra uma porta, é necessário que outra se
feche. Assim aconteceu. Findo o meu mandato parlamentar, recebi do
Governador Aécio Neves o honroso convite para integrar sua equipe
de Governo. Fui Presidente da CDI e termino hoje o exercício do
cargo de Secretário para Assuntos Institucionais da COPASA. Foi
uma experiência extremamente enriquecedora para mim participar de
um Governo inovador e seriamente comprometido em realizar as
grandes transformações em nosso Estado. Tive, ainda, a grata
felicidade de participar, ao lado de figuras ilustres e de notória
competência, de decisões que tiveram repercussão na melhoria da
vida de nosso povo. Ampliei meus conhecimentos ao participar da
equipe do Secretário Wilson Brumer, como também da equipe do
Presidente da COPASA. Mauro Ricardo foi um presente que o
Governador Aécio Neves me deu.

Agora, na Assembléia, estejam certos, vou estar alinhado com as
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minhas convicções, comprometido como sempre com a nossa
região e afinado com o Governo Aécio Neves. Renovo, neste instante,
meu compromisso - como já fizera em meu primeiro mandato - de
marcar a minha atuação neste parlamento como defensor
intransigente dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, região onde nasci,
casei-me, construí minha família, minha vida e minha história.

Manifesto àqueles que sempre acreditaram no nosso sonho a minha
gratidão. São eles os companheiros das cidades que me fizeram
majoritário: Pedra Azul, Joaima, Medina, Almenara, Jordânia, Cel.
Murta, Águas Formosas, Jequitinhonha, Couto Magalhães. Felisburgo.
Felício dos Santos, Minas Novas, Rubim. Monte Formoso, Carai e
tantas outras dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, e sabem da
importância de ter um de seus cidadãos representando-os neste
parlamento.

Sei que não estarei sozinho nessa missão desafiadora,
principalmente porque estarei ao lado do nosso Governador Aécio
Neves, que. como nós, tem origem nessa região, elegendo-a como
alvo prioritário desde o início de seu Governo'.

Finalmente, dirijo-me aos meus familiares, alicerce maior da minha
caminhada pela vida. Se não fossem eles, talvez não tivéssemos
chegado a este momento. Nesta nova etapa da minha vida, conto com
a presença honrosa e marcante da minha mãe, Profa. Maria lima
Murta Kangussu, do meu pai, embora em um plano superior.
Fernando Kangussu, da minha querida esposa Rosângela, dos meus
filhos. Marcela, Josie e Diogo, das minhas irmãs. Fernanda e Augusta,
dos meus cunhados e de todos aqueles amigos que acreditam que,
por meio de princípios éticos e de valores cristãos honrados, podemos
sempre superar os momentos e seguir em frente. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Neider Moreira
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores

da TV Assembléia, público das galerias, familiares do Deputado
Márcio Kangussu, amigos e companheiros do PPS, voltamos a esta
tribuna em um momento muito especial. Lembro-me, quando cheguei
a esta Casa, de quão bem recebido fui pelos amigos parlamentares e
pelos funcionários da Assembléia, que, seguramente, oferecem aos
Deputados de Minas Gerais uma estrutura inigualável pelas
Assembléias do Brasil, onde podemos, sem dúvida alguma.
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desempenhar um papel parlamentar adequado e condizente aos
anseios da população mineira.

Requisitado fui pelo Governador Aécio Neves para assumir a pasta
para assuntos de reforma agrária. Neste momento, gostaria de dizer
que isso me orgulha muito. Acredito que seria orgulho para qualquer
mineiro integrar um Governo tão probo, determinado e transparente,
quanto tem sido o do Aécio Neves. Mais do que isso, é motivo de
muito desafio integrar um Governo dessa natureza.

Sem sombra de dúvida, teremos um trabalho enorme pela frente. É
bom que se ressalte e que se exponha algo muito importante. A
reforma agrária é uma função constitucional da União, que deve
proceder às desapropriações e aos assentamentos. Cabe à Secretaria
de Estado construir as parcerias necessárias para se implementar, de
fato. a reforma agrária, criando-se a infra-estrutura e o que lhe tange,
principalmente energia elétrica, água, saneamento e respeito às
questões ambientais. As leis precisam ser cumpridas na sua
totalidade.

Acho que temos a possibilidade de construir parcerias
extremamente sólidas, e, para isso, estaremos implementando, na
Secretaria, o que vamos chamar de grupo gestor - um grupo técnico
forte em que procuraremos recrutar técnicos afeitos à área, com
capacidade reconhecida para estabelecer a construção de projetos
consistentes, para que possamos buscar recursos, seja no Governo
Estadual, seja no Governo Federal, seja em organismos
internacionais.

Estamos correndo contra o tempo. O prazo de 30 de setembro para
o estudo dessas questões e formatação desses projetos faz com que
tenhamos que trabalhar diuturnamente para estabelecermos essa
nova realidade.
Queremos trabalhar em parceria com o Ministério do

Desenvolvimento Agrário e com o Ministério da Integração Nacional,
que tem como titular o nosso companheiro Ciro Gomes. Na próxima
semana estaremos em Brasília em busca dessas parcerias.

Dentro do Governo, numa reunião técnica com o Secretário de
Planejamento e Gestão, Prof. Antônio Anastasia, vamos propor o
estabelecimento de um convênio com a Fundação João Pinheiro, que
tem técnicos extremamente gabaritados na área, que muito poderão



nos auxiliar.
Procuraremos estabelecer também parcerias fortes com a Secretaria

do Meio Ambiente. que guarda grande aproximação com a nossa
Secretaria, assim como a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão, em que
está a central de projetos do Governo mineiro, procuraremos construir
uma nova realidade para os assuntos de reforma agrária, procurando
firmar parcerias extremamente sólidas, o que nos permitirá fazer com
que a questão do campo possa caminhar de forma muito pacífica.
Estaremos em diálogo permanente e aberto com a FETAEMG e o
INCRA, para construirmos essa forma pacífica de convivência, e, ao
mesmo tempo, procuraremos racionalizar e compatibilizar a questão
do agronegócio com a questão dos assuntos de reforma agrária. Eles
precisam andar lado a lado, não podem andar para pólos opostos.

Sr. Presidente, fazendo esse relato, gostaria de agradecer esses 18
meses de convivência com os Deputados e colocar o nosso gabinete
na Secretaria para Assuntos de Reforma Agrária à disposição de V.
Exas. Estaremos lá como amigo, companheiro e parceiro de uma luta
que não é só minha nem só de V. Exas., mas uma luta de Minas
Gerais. Muito obrigado, um abraço. estaremos lá à disposição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Oradores Inscritos	-

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Boa tarde. Sras. Deputadas, Srs.

Deputados. público presente nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, venho a esta tribuna relatar que, no último dia 16 de
julho, o Ministério Público da Comarca de Ponte Nova denunciou
Geraldo dos Santos, vulgo Nininho, pela prática de crime de extorsão,
tendo como vítima o comerciante e ex-Prefeito de Rio Doce, José Dias
Pereira. O denunciado se encontra recolhido na cadeia pública de
Ponte Nova, onde foi preso no último dia 22 de junho, mediante
cumprimento de auto de prisão em flagrante.

Ressalte-se que no dia da prisão do denunciado, o atual Prefeito de
Rio Doce, Carlos Guiduci Soares, nosso companheiro, conhecido
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como Carlinhos, foi procurado na Prefeitura pelo denunciado, que
lhe disse que mataria o ex-Prefeito e perguntou-lhe se. como seu
adversário político, não tinha interesse em sua morte. Carlinhos, como
não poderia ser diferente, por se tratar de homem sério, honrado e
cristão, tratou logo de encerrar a conversa e ainda tentou demovê-lo
da idéia absurda de querer matar um homem. Em seguida. Carlinhos
se reuniu com os funcionários da Prefeitura para informar da visita que
recebera e das ameaças proferidas contra o ex-Prefeito.

No último dia 30 de julho. o denunciado foi interrogado na Secretaria
Criminal do Juízo da citada Comarca de Ponte Nova e fez revelações
surpreendentes. Ele disse que, na verdade, trabalhou até maio do
corrente ano para o ex-Prefeito José Dias Pereira, realizando
pesquisas de opinião sobre a atual administração da cidade e a
anterior. Disse ainda que o ex-Prefeito teria tentado contratá-lo para
distribuir panfletos destinados a desacreditar a imagem do Prefeito
Carlinhos, serviço que, diga-se de passagem, não teria aceitado. Em
outra ocasião, o Sr. José Dias Pereira o teria chamado ao seu
escritório, visivelmente nervoso, oferecendo-lhe cerca de R$`15.000,00
a R$20.000.00 para matar o Prefeito Carlinhos, uma vez que este
denunciou suas filhas que trabalhavam na Prefeitura e cometeram
prevaricação nesse estabelecimento.

Como não se convenceu Nininho a aceitar a incumbência de
arrumar os pistoleiros para matar o Prefeito Carlinhos. o Sr. José Dias
veio a chamar-lhe em outra ocasião, na presença de outras pessoas,
para oferecer-lhe outras vantagens que pudessem convencê-lo a
executar a tarefa, como a oferta de cargo na Prefeitura, se viesse a
ser eleito para o cargo de Chefe do Executivo Municipal nas próximas
eleições.

Os fatos que narramos, extraídos do termo de declarações
prestadas pelo Sr. Nininho, causaram-nos indignação e preocupação,
pois, ao que tudo parece, o denunciado não teria aceitado participar
de uma trama maquiavélica, arquitetada pelo Sr. José Dias Pereira
para eliminar o companheiro e Prefeito Carlinhos, que tem realizado
uma administração séria, transparente, comprometida com o lado
social, elogiada e aplaudida pelos moradores de Rio Doce e de
cidades da região por ter modificado o município ao longo desses
quase quatro anos de mandato. Carlinhos disputará a reeleição no
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próximo pleito. respeitando os adversários e mantendo-se fiel aos
valores éticos e morais que sempre defendeu.

Ora, ilustres Deputadas e Deputados. torna-se urgente e
absolutamente necessário que sejam tomadas medidas cabíveis
destinadas à instauração de procedimentos investigatórios pelas
autoridades policiais e pelo Ministério Público sobre os fatos
apresentados pelo Sr. Nininho em seu depoimento, uma vez que
relatam ameaças e riscos à integridade física do Prefeito Carlinhos.
Cobraremos medidas dessas autoridades e solicitaremos, ainda, à
Polícia Militar que providencie proteção para o Prefeito Carlinhos.

Queremos saber se houve realmente intenção ou mesmo efetivação
de contratação de pistoleiros por parte do ex-Prefeito José Dias
Pereira para matar o companheiro Carlos Guiduci. Se tais fatos se
mostrarem verídicos, que todos os envolvidos sejam punidos segundo
o que prevê a legislação penal vigente.

A sociedade brasileira clama pelo fim da impunidade em todos os
níveis e requer que todos, indistinta e independentemente de raça, de
condição econômica, de influência política ou de profissão, respondam
pela prática dos delitos que cometerem. Isso é o que defendemos no
exercício da Presidência da Comissão de Direitos Humanos desta
Casa. Não podemos mais conviver com o preconceito existente nos
poderes públicos e na coletividade de que somente as pessoas
oriundas das camadas sociais menos privilegiadas sejam os
criminosos em potencial deste País. As leis existem para todos. Não
podemos coadunar com idéias impregnadas de teses
preconceituosas, destinadas a confirmar a tese de que o nosso
sistema penal atinge preferencialmente e mais depressa os pobres, os
negros e as prostitutas.

O caso que citamos hoje é mais um entre tantos outros que
precisam de averiguação séria e imparcial, doa a quem doer, esteja
envolvido quem estiver, para que continuemos a lutar e a acreditar em
dias melhores para todos, incansavelmente, na busca de nossos
sonhos e na defesa dos valores éticos e morais nos quais acreditamos
e cuja concretização buscamos.

Deixamos bem claro aqui que hoje o clima é de tensão tanto em Rio
Doce quanto entre os familiares do Prefeito Carlos Guiduci. E
insustentável vivermos situações como essa em tempos de
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democracia, em que há necessidade de usarmos somente a força
das idéias e não a idéia da força.

Rio Doce, que conhece muito bem o Prefeito Carlos Guiduci, está se
mobilizando para protegê-lo. Todavia, é preciso que autoridades
policiais do Estado participem dessa questão. A prisão do pistoleiro
contratado, a ação rápida e eficaz do Ministério Público da Comarca
de Ponte Nova não significa ainda a solução dos problemas, porque
os mandantes que tentaram efetivar esse ato bárbaro, contratando
pistoleiros para executar o crime, continuam soltos, participando da
política local. Isso é um absurdo. Situações que deveriam ser tratadas
no plano democrático, pelo Poder Judiciário, são tratadas dessa
forma. Manifesto aqui o apoio e a solidariedade do PT e de sua
bancada nesta Casa ao Prefeito Carlos Guiduci, que é uma pessoa de
bem e merece nossa consideração e respeito.

Concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara, que irá relatar caso
análogo acontecido recentemente na cidade de Betim.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro Durval
Angelo, também sou solidária com o Prefeito de Rio Doce.
Infelizmente, em pleno século XXI, ainda vivemos situações como
essa, que são inconcebíveis em uma democracia.

Com muita indignação, mas de cabeça erguida, não poderia deixar
de fazer esse registro aqui. Nada do que relatarei nos fará ter medo
de enfrentar nas urnas os nossos adversários. A resposta que o povo
dará à situação que estamos vivendo certamente será democrática.

Ontem, esteve em Betim, juntamente com a Deputada Maria do
Carmo Lara, o Ministro das Cidades, visitando a obra de construção
de 500 casas popu lares, fruto de uma parceria entre a. Prefeitura e o
Governo Federal. O Ministro foi recebido a pedradas. os carros foram
estragados, a Sra. Berenice, que é candidata a Vereadora, saiu com o
braço machucado e foi hospitalizada, além de outra pessoa que.
atingida nos olhos, também foi hospitalizada.

Sabemos que não se trata de fato isolado. Desde que Lula esteve
na FIAT, vêm acontecendo ações desse tipo. Observamos que nessa
cidade há jornais mantidos por nossos adversários, como o "Betim
Dia", que, com mentiras e calúnias, têm insuflado a violência entre a
população pobre, que precisa das políticas públicas. Todavia,
certamente não abaixaremos a cabeça. Se pensam que com isso vão



nos amedrontar, estão enganados. Queremos que todos esses
fatos sejam apurados. Para tanto, tomamos todas as providências.
Todos os processos foram entregues aos setores próprios da justiça.
Estão lá as nossas candidaturas, a candidatura da Deputada Federal
Maria do Carmo Lara, cujo vice é o Pastor Edvan. Consideramos
essas ações como desespero de nossos adversários.

Quero deixar esse fato registrado nesta Casa. Aproveito para pedir
ao Governo do Estado e ao mais alto escalão das polícias, tanto a
estadual quanto a federal. a qual já procuramos, que acompanhem de
perto a situação de Betim a fim de que o povo exerça seu direito e
faça sua escolha democrática, por meio do voto, para que a vida seja
respeitada e para que, de fato, a democracia seja vitoriosa nessa
cidade. E isso o que queremos. Obrigada, companheiro Durval
Angelo.	 -

O Deputado Durval Angelo* - Esse fato é lamentável e confirma a
necessidade de uma intervenção efetiva da força policial para impedir
que essas ações violentas sobreponham ao debate das idéias.

Também registro um fato grave ocorrido em Pedra Bonita na última
semana. O ex-Prefeito. Sr. Trovão Vítor de Oliveira, juntamente com
seus filhos, que também andam armados, ameaçam constantemente
os candidatos adversários do PL e do PTB, que têm o apoio do PT
àquela Prefeitura.

Na última quinta-feira, foram até à polícia, em razão de um
confronto, quando um filho desse ex-Prefeito, Trovão Vítor de Oliveira.
tentou matar, com o carro, uma partidária do candidato do PL, Sr.
Carlinhos.

Sobre esse clima de terror, já encaminhamos ofício pedindo
segurança porque. ostensivamente. o Sr. Trovão Vítor de Oliveira -
que teve de renunciar por duas vezes ao mandato, a fim de não ser
julgado pelo Tribunal de Justiça, por ter matado gente naquela cidade
- está-se impondo por meio da violência e das armas.

Ocorrem fatos como esses, como o do Sr. Carlinhos, a respeito do
qual temos o depoimento: em juízo, do pistoleiro contratado, feito
diante do Juiz de Direito daquela comarca. Casos como o de Betim e
como esse de Pedra Bonita exigem nosso posicionamento.

Mas também quero comentar uma boa notícia. Gostaria de mostrar
o contentamento e o júbilo de todos os que acreditam na polícia em
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Minas Gerais, de todos os que acreditam na policia cidadã,
comprometida com a lei, com as liberdades, com o Estado
democrático de direito. E essa notícia, infelizmente, foi dada por
alguém que não costumamos elogiar muito desta tribuna, o
Governador do Estado. Hoje, o Governador de Minas Gerais deu uma
grande demonstração ao sancionar, na íntegra. o Plano de Carreira
dos Servidores da Secretaria de Estado de Defesa Social e uma
emenda do Deputado Rogério Correia, aprovada por esta Casa, que
previa o afastamento do policial mediante denúncias feitas pelo Juiz
de Direito, e a entrega do distintivo e da arma à autoridade policial. O
Governador, hoje, ao sancioná-lo na íntegra. deixou bem claro que, a
partir de agora, com relação à Policia Civil do Estado, vai-se inaugurar
um novo tempo. Um jornal noticiou que. na Capital. 200 policiais
seriam afastados. Quero dizer aos nossos telespectadores que esse
número será ultrapassado, chegando a 1.000 no Estado todo, sendo
que na Capital chegará a praticamente 500 policiais afastados. Isso
significa que 10% da força policial da Polícia Civil será afastada até
que o processo administrativo seja tramitado em julgado. Isso é muito
importante para nós.

Esperamos agora. Sr. Governador, que V. Exa. encaminhe a esta
Casa uma medida semelhante relacionada aos agentes
penitenciários. à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Não
teremos democracia em nossa sociedade enquanto não tivermos
controle da atividade policial. Esta Casa agiu certo ao aprovar a
emenda do Deputado Rogério Correia, e o Governador merece todos
os aplausos e reconhecimento.

Essa medida já existe em outros Estados, e já lutávamos por isso há
muito tempo. Quando da reforma da lei orgânica da Polícia Civil e do
novo estatuto da Polícia Militar, emendas com esse objetivo já haviam
sido apresentadas por sugestão da Comissão de Direitos Humanos.
Esperamos que, agora, sejam realmente efetivadas e colocadas em
prática.

Amanhã estaremos no Ministério Público para agilizar o
levantamento da lista de todos os policiais com denúncias aceitas na
justiça. Há muitos casos, como recentemente mostrado na Delegacia
de Tóxicos, de policiais com condenação transitada em julgado que
continuam trabalhando.
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Tivemos o caso da Delegada Maria Aparecida, falecida na
semana passada, que foi afastada e condenada, com trânsito em
julgado no Superior Tribunal de Justiça em agosto do ano passado.
No entanto, só foi demitida da policia há 15 dias, uma semana antes
de falecer.

Temos o Delegado Marco Luiz, que foi Diretor do Instituto de
Criminalística, que quase um ano após a sua condenação com
trânsito em julgado é que foi afastado. Como demorou muito o seu
afastamento, ele pediu aposentadoria e hoje está foragido.
Entendemos que são situações que agora serão corrigidas com a
sanção desse projeto pelo Governador.

Parabéns. Queremos registrar e elogiar também as coisas boas de
um governo que não tem feito tantas coisas boas assim nas áreas da
segurança pública e dos servidores públicos, mas que agora dá uma
demonstração correta. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a V 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.

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

comunicações apresentadas na reunião pelas Comissões de Assuntos
Municipais - aprovação, na 14 Reunião Ordinária da 2 a Sessão
Legislativa Ordinária da 151 Legislatura, do Projeto de Lei n°
648/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos n°s
3.016/2004. da Deputada Maria Olivia. 3.028/2004. do Deputado
Antônio Andrade, 3.054, 3.055 e 3.056/2004, da Deputada Ana Maria
Resende, 3.060/2004, do Deputado Arlen Santiago, e 3.082, 3.089 e
3.098/2004, do Deputado Doutor Viana: e do Trabalho - aprovação, na
18 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Projetos de Lei n°s 1.087/2003, do Deputado Neider
Moreira, 1.577/2004, do Deputado Ermano Batista, 1.592/2004. do



Deputado Adelmo Carneiro Leão, 1.619. 1.620 e 1.621/2004. do
Deputado Célio Moreira. 1.623 e 1.624/2004, do Deputado Domingos
Sávio, 1.631 e 1.707/2004, do Deputado Zé Maia, 1.644/2004, do
Deputado George Hilton. 1.658 e 1.674/2004. do Deputado Miguel
Martini, 1.659/2004, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
1.660/2004, da Deputada Maria José Haueisen. 1.669/2004. do
Deputado Jayro Lessa. 1.682/2004, da Deputada Maria Olivia,
1.683/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, 1.688/2004, do
Deputado Padre João, 1.691/2004. do Deputado Alencar da Silveira
Jr., e 1.698/2004, do Deputado Mauro Lobo, e dos Requerimentos n°s
3.097/2004, do Deputado Paulo Piau, 3.10412004. do Deputado
Leonardo Moreira. e 3.111/2004. do Deputado Doutor Viana. (Ciente.
Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos do seu § 10, transferi-Ia ao Deputado Adalclever
Lopes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 60 minutos. Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, volto a esta tribuna para, mais uma vez, falar daquela
que detém o monopólio do transporte, da venda, da compra e que
acabou com os mananciais de abastecimento de água de Belo
Horizonte: a Companhia Vale do Rio Doce.

Preocupam-nos algumas matérias publicadas no jornal "Diário do
Comércio, no final de semana último e no de hoje, bem redigidas e de
autoria da jornalista Bianca Meio. Ambas tratam do monopólio do
transporte ferroviário de cargas em Minas e dos problemas
econômicos que isso traz aos setores produtivos. Para que os ilustres
Deputados tenham idéia. os empresários mineiros - identificados nas
matérias - estão abstendo-se de produzir e de fechar grandes
contratos, porque não têm condições de escoar a produção. A
questão não se restringe ao minério. pois há problema de escoamento
de grãos, assunto que trataremos oportunamente.

Conforme as matérias, há empresários estrangeiros interessados
em fechar grandes negócios com empresas menores, mas não o
fazem porque, apesar de oferecerem preços competitivos, elas não
possuem mecanismos para transportar o minério. Assim. são



obrigados - literalmente obrigados - a comprar de quem tem
transporte, a Companhia Vale do Rio Doce, detentora da maioria do
capital volante das empresas proprietárias das concessões de ferrovia
do Estado de Minas Gerais.

Caro Deputado Célio Moreira, a matéria cita V. Exa., que colocou
muito bem o problema do monopólio. Hoje já aprovou vários
requerimentos na Comissão de Transporte, com nossa colaboração,
pedindo informações à ANTT sobre a concessão.

Entre as causas que levaram a essa situação, está a falta de
investimento do poder público, que poderia estender o direito do
transporte de carga a todos que dele necessitam, o que,
necessariamente, significaria a abertura de novas ferrovias e a
recuperação das existentes. Na matéria, outros afirmam que as
empresas deveriam ter mais recursos para investir no transporte, na
estocagem e no embarque da produção - vejam, colocam a culpa na
pequena empresa e não no monopólio. Há, ainda, os que incentivam a
criação de cooperativas que unam as pequenas empresas e as
médias empresas, possibilitando mecanismos que solucionam o
escoamento da produção a partir da criação e conservação de
ferrovias até os portos de exportação.

Fato inconteste é que o transporte ferroviário e os portos marítimos
são serviços explorados pelo poder público federal, mediante
concessão pública.

Entre as regras de concessão existe essa de que o concessionário -
nesse caso, a Companhia Vale do Rio Doce - é obrigado a realizar os
investimentos necessários para a universalização de seus serviços.
Os seus serviços não são acessíveis a todos. Esse é o grande
problema.

Aliás, hoje, aqui, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva ingressou com
uma bela proposta de emenda à Constituição dispondo sobre o
tombamento da serra da Moeda. E nós dissemos, desta tribuna, que o
tombamento da serra da Moeda se daria dentro dos vagões e seria
vendido para a China. Nunca mais se viu na pauta a matéria sobre a
serra da Moeda.

Aqui também, desta tribuna, lutamos contra a exploração de Capão
Xavier, por meio da mesma gigante Vale do Rio Doce. Dissemos que,
com o rolo compressor e com a força do poder econômico, eles
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conseguiriam explorar. E hoje está, lá. aberta a grande cratera, ou
melhor. o maior buraco do mundo, explorando e acabando com os
mananciais de água de Belo Horizonte.

Essa visita à China feita pelo Governador do Estado e também pelo
Presidente Lula poderia resultar em grandes negócios. Mas os
negócios não serão tão grandes assim, mesmo porque, como esse
monopólio do transporte ferroviário está nas mãos da Companhia Vale
do Rio Doce, ela somente escoará o que for de seu interesse.
Portanto, os pequenos mineradores não terão a mínima chance de
mandar o seu produto para fora do nosso Estado. Além do mais,
estarão obrigados a vender somente para a detentora desse
monopólio, a Companhia Vale do Rio Doce.

Logo, Deputado Célio Moreira, parabenizo V. Exa. pelo trabalho
fantástico que vem fazendo, como Presidente da Comissão de
Transporte, da qual faço parte. V. Exa. manifestou sua preocupação
quanto a esse monopólio. Somente essa empresa pode vender e
explorar. Portanto, esses negócios da China não serão tão da China
assim e, sim, somente negócios da Vale.

Deve ser de interesse do nosso Governador essa apuração.
Recentemente ele esteve reunido com o Presidente Lula em viagem à
República Popular da China, onde foram acertados acordos de
exploração do minério produzido em Minas Gerais, mas que deixariam
de ser negociados em detrimento da nossa economia, favorecendo
apenas um seleto grupo: a Companhia Vale do Rio Doce.

Assim, Sr. Presidente, nosso apelo na data de hoje é que V. Exa. e
os nossos pares, juntamente com a Comissão de Transporte desta
Casa. na pessoa do nosso querido Presidente Célio Moreira. possam
não apenas realizar uma audiência pública, mas também cobrar a
instalação da CPI das mineradoras e elucidar algumas coisas que
estão debaixo do pano. Como sempre digo: atrás desse monopólio,
existe muita coisa, e, debaixo desse tutu, tem muita lingüiça.

Por isso. Sr. Presidente e senhores parlamentares, peço aos nossos
pares que se somem a nós, da Comissão de Transporte, a fim de que
possamos fazer uma investigação para apurarmos as denúncias
desse grande monopólio, que é o transporte ferroviário, e
descobrirmos quem está sendo beneficiado com isso. Muito obrigado
a todos.
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Célio Moreira.

Vice-Líder do PL, em que solicita a palavra, pelo art. 70. para tratar,
da tribuna, de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao nobre orador o prazo de até 60 minutos.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Célio
Moreira, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Deputadas e
Deputados, imprensa. pessoal que acompanha os nossos trabalhos
por meio da TV Assembléia, em primeiro lugar gostaria de parabenizar
o Deputado Adalclever Lopes por sua fala e pelo acatamento da
sugestão de discutir na Comissão de Transporte. Comunicação e
Obras Públicas a questão do monopólio da Vale. A Assembléia dará a
sua contribuição. Foi sugerida uma Comissão Especial, e V. Exa.
acatou a sugestão desse Deputado para que possamos discutir e
aprofundar nessa comissão esse assunto tão importante para o
Estado de Minas Gerais.

Senhoras e senhores, o Palácio da Liberdade foi palco, ontem, da
encenação de mais um capítulo da longa e já entediante novela
chamada metrô, cujo roteiro, agora escrito pelo Ministro Olívio Dutra, é
uma afronta principalmente à inteligência do belo-horizontino,
mormente à população do Barreiro e de Venda Nova.

A apresentação do capítulo inédito da novela metrô mostrou,
cercada de pompa e circunstância, nessa segunda-feira. o Ministro
Olívio Dutra assinando a ordem de serviço que autoriza o início do
projeto executivo das Linhas 2 e 3 do trem metropolitano - novos
trechos que ligarão a Pampulha à Savassi e à Zona Oeste, incluindo o
Barreiro e a área hospitalar.

Sabemos todos que os louros que o Governo deseja colher com a
assinatura dessa ordem de serviço são os votos das duas regiões da
cidade, de grande contingente populacional, que serão importantes na
contagem dos votos que podem decidir pela manutenção do PT na
administração municipal de Belo Horizonte - intenção clara aos olhos
de qualquer inteligência mediana e questionada exaustivamente por
parte de nossa mídia e imprensa.

A propósito, um colunista político de um grande jornal da Capital
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ironizou a situação, questionando o fato de que, agora, logo agora:
às vésperas das eleições. o Ministro Olívio Dutra anuncia a aprovação
de verbas para a elaboração de um projeto de estudos relativo a uma
linha de metrô que deverá ligar - talvez no século XXII, se o processo
ocorrer como os anteriores - a Pampulha à Savassi.

Indaga-se se não seria melhor, mais prático, mais útil, liberar a verba
que poderia tocar as obras que faltam para as linhas do metrô, até
então paralisadas.

Mais útil, mais prático e. principalmente, mais honesto para com a
população deste município, que, há três mandatos, mantém no poder
a estrela vermelha, que teve peso decisivo na eleição do atual
Presidente da República e que, sem constrangimentos, é colocado
agora à mercê de mais uma promessa visivelmente eleitoreira, por
que não dizer, indecorosa...

Mais uma vez, o PT sinalizou a intenção de usar politicamente o
metrô para as suas ambições políticas já em janeiro, quando o
Ministro esteve no Barreiro, fazendo o lançamento do edital de
concorrência para as duas novas linhas. Mais uma vez, o metrô será
usado para a política. Basta que cheguem as eleições para afirmarem
que o metrô está chegando, mas isso não ocorre.

Não quero dizer que a responsabilidade é apenas do atual
Presidente, pois o anterior também tem culpa. uma vez que demorou
a liberar, apesar de ter liberado recursos; entretanto, está tudo
paralisado. Não é difícil imaginar por que escolheram justamente a
região do Barreiro para armar o circo, quando poderiam tê-lo feito na
Pampulha, uma das novas regiões a ser beneficiada por uma das
linhas.

As razões são por demais óbvias: a região do Barreiro tem peso
significativo no resultado eleitoral, por ter um contingente habitacional
elevado. Uma expressiva fatia do eleitorado se desgastou com a
descontinuidade da obra do ramal Calafate-Barreiro, paralisada no
início deste ano, meses depois que o Presidente Lula anunciara no
Sul de Minas que o seu Governo daria prioridade às obras de metrô já
concluídas, citando o metrô de Belo Horizonte. Então, era preciso
fazer as pazes com a região do Barreiro e bajulá-la com uma nova
promessa, a de uma linha que não chegue somente ao Calafate. mas
à região hospitalar.
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Estive no Palácio da Liberdade na manhã de ontem, quando
pretendi dizer ao próprio Ministro Olívio Dutra o que vim dizer aqui
nesta tribuna, mas fui aconselhado a não fazê-lo, sob o argumento de
que provocaria constrangimentos ao Ministro. Minha intenção era
questioná-lo. No ano passado, às portas da Assembléia, havia uma
comissão especial para tratar do metrô de Belo Horizonte, mas não
entrou. Solicitamos várias audiências a esse Ministro. Era a
contribuição dos parlamentares. Ele anunciou que liberaria uma verba,
mas até agora não chegou centavo algum. Eu iria dizer que era mais
uma promessa eleitoreira. Para não constranger o Governador e o
Secretário, que, muito educadamente, pediu para não usar a palavra,
eu disse que iria retirar-me do local, pois, se continuasse, iria
questionar. Para não constranger o Ministro, retirei-me do local.

Não me parece. no entanto, que o Ministro seja assim tão facilmente
constrangível, a julgar pelo papel que se permitiu desempenhar, de
intenções eleitoreiras tão claras, tão cristalinas, grosso modo, tão
manjadas em período eleitoral.

Apenas o projeto das novas linhas ficará em R$8.900.000,00,
coincidentemente o valor aproximado do montante necessário para
pagar os equipamentos de sinalização para restaurar o tráfego no
trecho São Gabriel-Vilarinho, que, desde 2003, foi interrompido, após
um choque de trens. Desde então, os usuários do sistema são
forçados a descer do vagão e caminhar até o outro trem para chegar a
Venda Nova, O custo do projeto representa 1/4 do montante
necessário para concluir a Linha 1. Eldorado-Vilarinho, iniciada há
duas décadas.

Mais uma vez, temos que ressaltar que o recurso não chegou por
causa do Governo Lula. Quando Vereador em Belo Horizonte, critiquei
o Governo FHC, que prometia muito, mas não enviava os recursos em
sua totalidade; entretanto, liberava algum recurso: parte da verba
aprovada no orçamento. Agora não se libera nem R$0.01.

O consórcio formado pelas empresas Arcadis Infra BV, da Holanda,
Hamburgo Consult GMBH, da Alemanha, e Enerconsult. do Brasil.
terá 30 meses para concluir o trabalho, ou seja, dois anos e meio, o
que significa que, neste Governo, nosso metrô ficará apenas no papel,
já que o projeto estará pronto no final da gestão de Lula, caso não
ocorram imprevistos.
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Cerca de meio milhão de usuários, entre trabalhadores e
estudantes, irá esperar. sabe Deus por quanto tempo, um transporte
que viria eliminar nada menos que 2 mil viagens de ônibus por dia da
região Oeste para o Centro da Capital, melhorando assim as
condições do meio ambiente.

O metrô de Belo Horizonte, principalmente o ramal Calafate-
Barreiro, caiu em desgraça com esta administração. O Presidente da
CBTU. Dr. João, esteve aqui e não teve a boa-vontade de dar
continuação às obras. A faixa de domínio já está sendo tomada. Ele
usou um sem-número de argumentos para justificar a interrupção da
obra, ignorando as perdas decorrentes de tal atitude.

Muito dinheiro está indo pelo ralo, senhoras e senhores, assim como
o sonho de meio milhão de pessoas de ter um meio de transporte
mais barato, digno e, sobretudo. eficiente. Agora o Sr. Ministro vem
alimentar o sonho dessa gente, que é simples. mas não boba e
saberá vislumbrar na assinatura desse contrato no Palácio da
Liberdade urna ação meramente politiqueira e indecente, que terá -
repito - o custo da obra de sinalização da Linha 1. que tanto transtorno
tem trazido aos usuários.

A má-vontade desse Ministro com relação a nosso metrô está
expressa em atitudes e em números, que retratam sobejamente a
realidade. Citarei os anos em que o antigo e o atual Governo
investiram nas obras e os valores aprovados e liberados.

Em 1998, quando iniciada a obra da Linha 2, foram liberados 401
da dotação aprovada, que era de R$20.000.000,00. No ano seguinte,
a liberação foi de 15% dos R$22.400.000.00 aprovados. Em 2000, dos
R$30.000.000,00 aprovados, recebemos 33 0/0. Em 2001, o ramal
recebeu a maior injeção de recursos, 86% dos R$20.000.000.00
aprovados em 2002, ou seja. 220 c. Em 2003, a liberação foi de
apenas 0,70/,'0, ou seja, R$254.000.00. Esse valor liberado representa o
custo com uma estátua de anjo colocada em uma praça na Pampulha.

Faltou dinheiro, mas. sobretudo, bom-senso por parte do Governo,
ao jogar ao abandono um leque de obras que já consumiu aos cofres
públicos algo em torno de R$46.000.000,00, ou seja. quase 500 do
valor total da Linha 2, que seria concluída com mais R$55.000.000.00.
Faltou boa-vontade, empenho e respeito ao patrimônio público. Essa
posição foi alimentada, certamente, pela vaidade daqueles que não
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aceitam somar e participar e que primam pelo princípio de que o
bom, o bem-feito e o correto é somente o que leva o seu nome.

Lembro-me, senhoras e senhores, do esforço da Comissão Especial
do Metrô, importante iniciativa desta Casa, que foi instalada para
entender a morosidade das obras e - quem sabe? - posicionar e
dinamizar a sua conclusão. Estivemos novamente no iront" de uma
guerra solitária, que não contou com qualquer respaldo do Governo
Federal, do Ministro das Cidades e do Presidente da CBTU. E não
conseguimos um encontro com o Ministro Olívio Dutra durante todo o
desenrolar dos trabalhos da Comissão, nem com o Prefeito Pimentel,
porque não compareceu a esta Casa para prestar a sua contribuição,
mesmo sendo convidado por meio de requerimento. Agora, exibe
idéias sobre o futuro do metrô, como a que, sem a Linha 3, o metrô
será sempre deficitário. Engana-se este Governo em sua crença de
que o povo de Belo Horizonte é ingénuo, como costumamos ser
caracterizados pela mídia e por outros centros. O eleitor do Barreiro e,
principalmente, o de Venda Nova saberão perceber a manobra
eleitoreira que cercou essa vinda do Ministro das Cidades a Belo
Horizonte, a pretexto de assinar uma ordem de serviço para a
elaboração do projeto da Linha 3 para daqui a dois anos e meio, ou
seja, para o final do Governo atual. Por que não destinou esses
R$8.900.000.00 para a sinalização, para o ramal praticamente pronto
do Barreiro, que beneficiará quase 500 mil pessoas?

Esse meu posicionamento a respeito da vinda do Ministro a Belo
Horizonte e a visão clara das intenções de que nosso metrô está
sendo, mais uma vez, posto a serviço de campanha são
compartilhados com os meios de comunicação da Capital: basta
lermos os jornais de hoje. Eles são compartilhados também, tenho
certeza, pelos belo-horizontinos, que colocam, acima de tudo - até das
paixões partidárias -, o respeito aos milhões de usuários do transporte
público, os quais, há 23 anos, esperam pelo metrô e têm, como
perspectiva, apenas mais uma promessa.

Vou conceder aparte ao Deputado André Quintão, votado nas
regiões do Barreiro, de Venda Nova, que, acredito, poderá, desta
Casa, da Comissão, solicitar aos Deputados Federais, aos Senadores
e ao Ministro providências para que essa novela acabe de uma vez.
Esclareço mais uma vez que não quero depositar nos ombros do atual



Presidente a culpa por o metrô não ter chegado. O Deputado
André Quintão é testemunha de que por várias vezes cobramos
recursos do Presidente da CBTU. dos Deputados Federais e dos
Senadores. Algum recurso foi liberado. No ano passado, foi liberado
0,07% do que estava empenhado, mas, este ano, nenhum centavo.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado Célio
Moreira, em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo por, mais uma
vez, tratar de um assunto estratégico para o deslocamento, para o
sistema viário, para o desenvolvimento urbano da cidade de Belo
Horizonte e da região metropolitana, que é exatamente o metrô. V.
Exa. tem razão quando diz que essa novela já se arrasta há muitos
anos. Desde 1981 esperamos por isso. Portanto, a cidade de Belo
Horizonte, os mineiros têm nessa bandeira uma unidade para concluir
o projeto do metrô no seu sentido amplo. Nessa perspectiva, permita-
me, Deputado Célio Moreira, discordar de V. Exa. Uma ligação
subterrânea da Pampulha à Savassi demanda projetos executivos.
São obras de grande dificuldade do ponto de vista da engenharia e do
ponto de vista de intervenção física. Como toda obra, demanda um
projeto detalhado, bem-elaborado.

Acredito que essa visão de acabar uma coisa para começar a
pensar em outra não seja a mais apropriada e mais moderna para a
gestão pública. Isso não exclui a possibilidade dos aperfeiçoamentos
para a ligação São Gabriel-Vilarinho, para o ramal Calafate-Barreiro.
As coisas podem andar paralelamente. V. Exa., que faz parte do
partido que integra a base de sustentação do Presidente Lula. sabe
que com essas boas e novas notícias de retomada do crescimento
econômico, da maior viabilidade externa brasileira, com a
possibilidade de captação de recursos externos, poderemos aumentar
essa presença do Governo Federal em Minas.

Hoje o jornal "Estado de Minas" publicou a matéria "Ajuda Federal".
O Governo Lula já tem previstos RS80.000.000.00 para a urbanização
do aglomerado da Serra; R$47.000.000,00 para a duplicação da Av.
Antônio Carlos; R$17.000.000.00 para conjuntos habitacionais:
recursos para a trincheira da Pampulha, obra pronta: reforma de
centros de saúde, R$6.000.000,00; revitalização da Pampulha, já está
pronto: revitalização da Praça da Estação. a obra está sendo
executada: revitalização da Rua dos Caetés, R$1.000.000.00. 0



Restaurante Popular II já está quase superando o Restaurante
Popular 1, que completou dez anos, reaberto pelo ex-Prefeito Patrus
Ananias.

A modernização da Guarda Municipal já está funcionando. Belo
Horizonte é a Capital que, proporcionalmente, tem mais recursos do
Bolsa-Família, pois são 50 mil famílias beneficiadas. No Serviço
Médico de Urgência - SAMU -, temos 25 novas ambulâncias
repassadas.

Então. V. Exa., que integra o Governo Lula, sabe que Minas nunca
recebeu tantos recursos; aliás, justiça seja feita, o Governador Aécio
Neves teve uma atitude muito inteligente na última visita. Enquanto
alguns reclamavam que o Presidente estava vindo muito a Minas, que
havia Ministros de mais, o Governador Aécio teve uma atitude
inteligente. Penso que o Governo Fernando Henrique abandonou
Minas, e, assim, as pessoas desacostumaram com a presença de
Ministros. Têm de vir a Minas, sim, pois somos um Estado importante.

O Deputado Célio Moreira' - Mas não em véspera de campanha.
O Deputado André Quintão (em aparte)' - Vêm há muito tempo. O

que estou lendo são obras, Deputado Célio Moreira! Não
paralisaremos o Governo Federal por ser ano de eleição. Será que os
Ministros terão de ficar dentro dos gabinetes em Brasília e não
poderão nem assinar convênios?

V. Exa. tem vocação para dissidência. O partido de V. Exa. está
apoiando a continuação da estrela vermelha em Belo Horizonte, mas
o Deputado Célio Moreira não.

O Deputado Célio Moreira' - Eu. não.
O Deputado André Quintão (em aparte)' - V. Exa. tem uma grande

relação com o Ministério dos Transportes, mas critica todo dia a ação
do seu partido no Ministério.

Há partidários de V. Exa. na CBTU. mas V. Exa. critica a ação desse
órgão. Respeito muito V. Exa. e quero fazer aqui justiça. Eu. V. Exa. e
outros parlamentares votados aqui em Belo Horizonte estamos unidos
para beneficiar o Barreiro e Venda Nova. Essa postura está acima de
governo, de partidos. Conte comigo, Deputado Célio Moreira, porque
o metrô é uma intervenção importante. No entanto, não posso
concordar com a dor-de-cotovelo, porque há muitos Ministros vindos a
Belo Horizonte e muitos recursos vindos para cá. Daqui a pouco. V.
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Exa. pedirá ao Governo Lula que não mande mais recursos para
Minas porque estão vindo Ministros de mais aqui.

V. Exa. é um Deputado votado na região metropolitana e sabe que o
nosso Governo, o seu Governo, tão bem representado com o Vice-
Presidente José de Alencar, tem feito um excelente trabalho em
parceria com o Governador Aécio Neves, a quem V. Exa. também
apóia.

• Deputado Célio Moreira' - Sou da base dele.
• Deputado André Quintão (em aparte)* - Então, V. Exa. está na

base do Lula, de BH e do Governador, portanto. sabe que essa
parceria é fundamental. O Governador aproveitou a vinda do Lula e
conseguiu projetos importantes para os vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, conseguiu recursos para o asfaltamento de estradas que
beneficiarão 224 municípios, haja vista o Pró-Acesso. Houve a
liberação do aval do empréstimo externo. O Presidente Lula abriu uma
exceção para Minas Gerais. O Governador Aécio Neves fez o certo:
em vez de reclamar de o Presidente estar aqui, negociou o aval para
beneficiar o povo mineiro.

Então. V. Exa. deveria parabenizar o Ministro das Cidades, porque
começará o projeto executivo para a ligação Savassi-Pampulha e
cobrar, como está fazendo, os recursos para as demais ligações.
Respeito o ponto de vista de V. Exa., mas o que estou defendendo é o
mais adequado.

Ainda assim, parabéns. Deputado Célio Moreira. Alonguei-me no
aparte, porque o tempo de V. Exa. é muito longo.

O Deputado Célio Moreira* - Deputado André Quintão. concordo
com algumas posições, mas discordo de outras. E lógico que V. Exa.
sempre puxará a sardinha para a sua brasa.

Quero esclarecer, mais uma vez, a V. Exa. - tivemos a oportunidade
de trabalhar duas vezes na Câmara Municipal - que,
independentemente de o meu partido estar ou não no poder, não fui
eleito para representar o Governador nem o Presidente, mas sim o
povo. Se representantes do meu partido que estiverem assumindo
alguma Pasta vierem com promessas como as que estão sendo feitas
- e essa não é a primeira vez que subo a esta tribuna para denunciar a
falta de compromisso com Minas Gerais e de cumprimento das
promessas feitas para reparação das rodovias de Minas -, subirei a
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esta tribuna e denunciarei. Pessoas estão morrendo nas estradas.
Vem a promessa de liberação de recursos, mas não é cumprida.
Independentemente de o Diretor-Geral do DNIT ser do meu partido,
seja quem for, este Deputado denunciará o que estiver errado. Da
mesma forma, terei a honra e o prazer de subir a esta tribuna para
elogiar os bons trabalhos.

Não quero dizer que esteja contra. Tenho grande esperança no
Governo Lula. Em Belo Horizonte, acredito que a diferença
apresentada nas intenções de voto mostra que o atual Prefeito está
perdendo. Isso ocorre por culpa da sua equipe. V. Exa. sabe que
precisamos de bons assessores. Quando uma pessoa vai ao seu
gabinete, caso não seja bem atendida, criticará V. Exa. Criticarei
sempre, independentemente de ser do meu partido ou de outro, mas,
na hora de elogiar, elogiarei.

Em 2000, um Deputado do partido de V. Exa colocou faixas no
Barreiro e em Venda Nova anunciando que o metrô estava chegando.
"Cadê" o metrô? Todos estão vendo o que acontece. Não somos
contra os Ministros anunciarem que o Governo está liberando
determinado recurso. Ele não está fazendo favor, é seu dever. O
dinheiro é do povo. Realmente, notamos que há boa-vontade em
aplicar recursos na área social, principalmente na segurança e na
saúde. Mas esses recursos estão vindo justamente no momento em
que é proibido.

Portanto, percebemos que o Governo está usando a máquina. os
Ministros e os Secretários para pedir votos. Por que não anunciou
esses recursos no início do ano? Por que não fez isso antes? Por que
a. notícia vem só agora, faltando cinqüenta e poucos .dias para as
eleições?

V. Exa. leu artigo do jornal "Estado de Minas", de grande circulação,
informando que o Governo está liberando tantos e tantos recursos. A
maioria desses recursos é apenas promessa. "Cadê" o dinheiro para
recuperar o Aeroporto da Pampulha? "Cadê" o dinheiro anunciado
para abrir a MG-10 até o Aeroporto de Confins? 'Cadê" o dinheiro
para a reforma do Anel Rodoviário?

O senhor anunciou a busca de recursos para a realização de
algumas obras. Tem de haver, sim, essa parceria entre os Governos
Federal, Estadual e Municipal. Discutimos a questão da administração
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de Belo Horizonte. Por que não se discute quem apoiou e escolheu
a ampliação e a reforma da Praça Sete, que custou quase
R$7.000.000,00? Quem discutiu outras obras realizadas no Belvedere
e na Pampulha? Não sou contra essas obras, mas as comunidades
carentes de Belo Horizonte estão jogadas ao léu. Questiono essa
situação.

Precisamos acabar com este negócio de querer pôr bala na boca de
menino. O povo não é bobo, está atento. V. Exa. se referiu ao
Restaurante Popular II. Na época em que fui Vereador em Belo
Horizonte, aprovamos um projeto para o Mercado Distrital da Barroca,
que previa a reforma do Restaurante 1 e também a construção do
restaurante popular do Barreiro. "Cadê" o restaurante popular do
Barreiro? "Cadê" aquela escola que a Líder do Governo Pimentel, a
Vereadora Neusinha Santos, quis derrubar? Ela destruiu o Barreiro.
Ela quis derrubar uma escola com mais de 30 anos, para construir um
restaurante popular. Isso foi pura enganação. Mostrou o projeto à
sociedade, numa audiência pública. Enfim, a comunidade ficou sem a
escola e sem o restaurante popular. O povo está atento a isso.

Onde estão os 1.100 empregos para a região do Barreiro, destruída
pela Vereadora? Ela disse que alguns administradores da Prefeitura
não sabiam negociar com empresas que lá estão, como a V & M do
Brasil, e que duas multinacionais gerariam 1.100 empregos. mas
foram para o Rio de Janeiro. Onde está o posto médico que deveria
ser construído em Bonsucesso? Ela não deixou que o construíssem.
Onde está a Casa da Cultura do Barreiro? A creche que deveria
abrigar 120 crianças encontra-se totalmente depenada e destruída,
pois a Prefeitura não tomou posse. O dinheiro é jogado ralo abaixo.

Sei que o que digo, muitas vezes, vem da emoção, como no caso
dos 12 anos da estrela vermelha. Outro dia falei dos generais da
estrela vermelha. Sabemos que há pessoas competentes, sérias e
responsáveis. Porém, não admitiremos, de maneira alguma, que aqui
tentem enganar o povo, que paga os seus impostos e deseja obras
como retorno. Defendi o Orçamento Participativo e fui delegado do
CONFORÇA. As obras são realizadas somente dois ou três anos
depois da aprovação do orçamento, que é anual. Mobilizam toda a
comunidade para que escolham a sua obra e verifiquem as
prioridades, mas não a realizam. Dizem que a comunidade deve
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escolher. A comunidade escolheu a obra da Praça Sete?
Cimentaram o seu chão, mexeram em algo que, no final, Custou quase
R$7.000.000.00. Se forem à região do São Marcos e de Santa Inês,
verificarão que há mais de oito anos a população luta para resolver o
problema de uma obra referente à água pluvial.

A população, principalmente os mais simples. não vê o retorno dos
impostos arrecadados pela Prefeitura. Dizem que realizaram tantas e
tantas obras. Isso não é mais do que uma obrigação. Não admitiremos
que tentem enganar o povo. Subirei a esta tribuna não somente para
elogiar as boas obras e administrações, mas também para denunciar
a má administração e a falta de boa-vontade.

A comunidade, às vezes, indaga onde estão os Deputados que
foram votados. Não sei. Ela deve correr atrás. Procuro fazer o que
posso. V. Exa. não encontrará promessa alguma deste Deputado que
não tenha sido cumprida. Sabemos que Deputado não realiza obra,
pois isso é função do Poder Executivo. Nós, representantes legítimos
da comunidade, quando tomamos alguma posição em favor do povo,
somos criticados, porque mexemos na casquinha, na ferida. Não
poupei criticas ao Vice-Presidente da República, ao Ministro dos
Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT, que são do nosso partido.
Como Presidente do PL de Belo Horizonte, pedi licença ao meu
partido para não apoiar, mais uma vez, a administração atual. Todos
me criticam por ter tomado essa decisão. Digo que a tomei porque
várias promessas feitas, principalmente nas regiões onde tenho maior
votação, não foram cumpridas. Não tenho a cara-de-pau de pedir
apoio novamente a essas pessoas. Como posso pedir-lhes votos?
Não desmereço o atual Prefeito, a quem respeito. Mas, como disse,
há membros de sua equipe sujando a água. e ele não toma
providência. Logo, não é um bom administrador. Se fosse, com uma
caneta, os exonerava. Mas devem permanecer porque são de
carteira.

Lembro a V. Exa. o Restaurante li. O jornal "O Tempo" veiculou uma
reportagem criticando o Gerente desse restaurante. Entendo que nem
um burro, com seu coice poderosíssimo, seria capaz de tratar alguém
como esse usuário foi tratado. As grosserias podem ser comprovadas
aqui.

"Há mais de cinco anos. uso o restaurante popular, que fica perto da
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rodoviária. Fui conhecer o recém-inaugurado restaurante da Rua
Ceará, na área hospitalar. A primeira impressão foi muito boa. As
instalações são modernas, e também não existe aquele sufocante
mau-cheiro do ribeirão Arrudas. Entretanto, dias atrás, procurei o
Gerente, Sr. Carlos Henrique, para reclamar da porção de carne
servida, que parecia amostra grátis. Fiquei profundamente revoltado
com a reação do Gerente. Ao invés de apresentar argumentos
razoáveis, ele se utilizou de palavras obscenas e de intimidações
físicas. No meu entender. falta ao Gerente preparo para lidar com as
pessoas. Mesmo sendo desrespeitado, preferi relevar as grosserias.
Mas não posso deixar de registrar minha indignação com aquela
demonstração de completo desequilíbrio emocional." (Claudiomir
Ramalho de Oliveira, do Bairro Floresta. Publicado no jornal "O
Tempo". Editoria de Opinião dos Leitores, pág. Al2. Belo Horizonte,
10/8/2004)

E lógico que isso não vai prejudicar o restaurante popular, mas o
Prefeito deveria ter tomado as providências. Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, essa novela do uso da máquina está apenas no começo.
Voltarei aqui para fazer algumas denúncias ligadas ã área da saúde e
às regionais. Estão contratando a rodo pessoas, lideranças para fazer
campanha. Muito dinheiro está sendo gasto, está ocorrendo abuso
financeiro. Acionaremos o Ministério Público e estaremos atentos à
Lei n° 9.840. que trata da corrupção eleitoral.

Belo Horizonte merece um bom administrador. Este Deputado,
juntamente com sua assessoria e com as lideranças, estará atento,
pois aqui o continuísmo sempre foi criticado. Belo Horizonte precisa,
sim, de um bom administrador. Acredito que agora temos a grande
oportunidade de eleger um homem que, com certeza, trabalhará em
defesa da vida e da família. Se for preciso, farei críticas também, mas
creio que ele não fará nenhuma promessa que não possa cumprir.

Sr. Presidente, eu queria falar sobre este assunto com o Ministro
Olivio Dutra ontem, mas o Secretário me pediu que não o fizesse. Em
razão do respeito que tenho pelo Secretário, para não constrangê-lo,
retirei-me. Eu ia falar: O senhor não tem vergonha de vir aqui, nesta
data, dizer que está liberando recursos para daqui a dois anos e
tanto?". Eu sei que é preciso executar os projetos. conforme disse o
Deputado André Quintão. Trata-se de projetos complicados: é preciso
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fazer estudos e levantamentos.

Por que não fez isso no princípio do ano? Por que não recebeu a
Comissão desta Casa para discutir essas questões? Por que não
liberou o dinheiro, que está contingenciado la, para comprar os
equipamentos eletrônicos, já que as pessoas estão precisando fazer
baldeação para pegar outro transporte, estão esperando 26 minutos
para pegar outro trem?

O metrô é importante para Belo Horizonte. Trata-se de um
transporte rápido, eficiente e barato. Sabemos que a obra do metrô
não acaba. O metrô precisa chegar - só Deus sabe quando chegará -
a Ribeirão das Neves, a Betim. a Contagem. E essa novela já existe
há 23 anos, e não é possível que continue por mais 23. Recurso há,
foi aprovado. Por que não está lá. brigando? Por que, na Comissão
Especial desta Casa, não vimos nenhum Deputado fazendo críticas ao
Governo anterior para defender Belo Horizonte, para defender o ramal
Calafate-Barreiro, para defender Venda Nova?

Então, Sr. Presidente, por enquanto, é isso. Colherei mais
informações para a população de Belo Horizonte sobre o que está
acontecendo nesta Capital.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Quero dizer ao nosso
companheiro Deputado Célio Moreira que todos os Deputados e
Deputadas desta Assembléia, sem distinção partidária, têm
compromisso muito grande com a Capital, com o metrô da Região
Metropolitana.

Agora, é evidente que a administração pública tem seus ritmos, tem
sua forma própria de trabalhar. Felizmente, Minas Gerais, num
processo muito bem conduzido pelo Governo Federal, pelo Governo
Estadual, tem recebido recursos federais.

V. Exa. não pode desconhecer isso. Há alguns dias, o Ministro
Patrus Ananias, por meio de seu Ministério, depositou
R$23.000.000,00 junto à EMATER, para o Programa Minas sem
Fome. Há várias obras em andamento, como a revitalização da
Pampulha. Parece que V. Exa. há muito tempo não vai à Pampulha,
que está num processo permanente de revitalização. Pergunte aos
moradores daquela região o que tem sido feito lá.

V. Exa. quer que uma ligação da Savassi à Pampulha seja feita
como se fosse um trenzinho de brinquedo. Não precisa ter projeto? 0
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telespectador, não muito afeito à administração pública, pode estar
imaginando: "Aquele Deputado tem razão. Decide-se em um ano, no
ano seguinte a obra deveria estar pronta". V. Exa. se esqueceu de
dizer que uma obra é precedida do projeto arquitetônico. do projeto
executivo, e que, dependendo do preço que o poder público paga,
esses projetos precisam ser licitados, e, muitas vezes, essas licitações
são questionadas. Depois, a obra é licitada. Então, é impossível uma
obra de médio ou grande porte, ainda que com boa-vontade política,
ser realizada num estalar de dedos.

Esse discurso de V. Exa. é retórico quando acusa o Orçamento
Participativo, que já realizou quase 1.000 obras na cidade de Belo
Horizonte. Queria aqui mencionar o trabalho que está sendo
desenvolvido por todos os parlamentares desta Casa. V. Exa. tem
seus méritos, mas existem outros Deputados e Deputadas desta
Assembléia que estão fazendo o mesmo trabalho. O recurso federal
tem chegado. O Governador Aécio Neves tem reconhecido isso.

Minas Gerais agora teve o aval de US$330.000.000,00 para
empréstimos externos, uma excepcional idade autorizada de próprio
punho pelo Presidente Lula e pelo Ministro Palocci. Acredito que V.
Exa., talvez inflamado pelo período eleitoral, tenha cometido alguns
exageros, mas pensando sempre no bem da nossa cidade e das
populações do Barreiro e de Venda Nova.

O gerente do restaurante popular coordena um trabalho que atende
a 5 mil pessoas e agora a quase o mesmo número em outro
restaurante. Isso acontece há quase 10 anos. E V. Exa. faz um ataque
fortuito a um servidor que cumpre o seu papel nesses anos. O povo
tem avaliado positivamente o restaurante popular.

Ao assumirmos a Prefeitura na gestão do ex-Prefeito Patrus, o
restaurante estava fechado. Há 10 anos ele mantém a refeição a
R$1,00, ate mesmo em razão de uma lei de minha autoria na Câmara
Municipal - e que V. Exa. também votou favoravelmente -, que impede
a Prefeitura de ter lucro com o restaurante popular.

V. Exa. está desconhecendo as mil obras do Orçamento
participativo, o restaurante popular e a revitalização da Pampulha.
Agora está ocorrendo o processo de transferência pacifica dos
camelôs. dos "toreros" e dos licenciados para os "shoppings"
populares. Esse processo foi construído com diálogo, democracia e

"A



2 J

beneficiará toda a cidade, quem compra, quem vende, o comércio
e a economia informal. O local é digno, com instalações sanitárias e
de fácil locomoção das pessoas.

V. Exa. está desconhecendo esses fatos em nome de uma paixão
eleitoral. Temos a responsabilidade de bem informar a população
mineira, que quer ouvir a verdade. Concordo com V. Exa. ao dizer que
Minas Gerais nunca foi bem tratada. Não se trata de uma benesse do
Presidente Lula. Minas Gerais é um Estado importante na Federação
e sempre esteve ligado à história do Brasil. Aqui é onde melhor se faz
política. Temos potencial econômico e merecemos o respeito que não
tivemos nos oito anos de mandarinato do Presidente FHC.

Agora, não. Minas está sendo tratada com respeito. Tem um
Governador que tem uma equipe competente, que apresenta bons
projetos para o Poder Executivo Federal e que faz essa integração.
Minas tem uma Assembléia Legislativa responsável, com uma
bancada da Situação que dialoga e não passa só o rolo compressor,
como muitas vezes é comum em vários parlamentos. Minas tem
também uma Oposição qualificada, que apresenta emendas.

Minas tem, por exemplo, o projeto das Parcerias Público-Privadas -
PPP. Somos o primeiro Estado a tê-lo. Por quê? Porque a Oposição
não obstruiu e fez emendas. Aprovamos o projeto do Governador
Aécio Neves pensando em Minas Gerais. A Oposição do Congresso
Nacional, não. O Presidente Fernando Henrique fez artigo criticando o
PPP, mas o seu Governador se gaba - e acho, com razão - de ter
aprovado com celeridade o projeto na Assembléia.

Estamos em uma Assembléia Legislativa digna, que cumpre o seu
papel, aperfeiçoa os projetos do Governador , quando necessário e
respeita a Oposição quando ela vota contra. como no caso das taxas
criadas pelo Governador.

Minas Gerais vive um bom momento. Temos de deixar as eleições.
Acho até que na TV Assembléia não deveríamos falar em eleição.
Deveríamos falar dos projetos e das ações. Se os Ministros estão
vindo a Minas Gerais, é para apresentar ações concretas. O Ministro
Patrus Ananias esteve em Belo Horizonte para inaugurar o
Restaurante Popular II, anunciar que o Bolsa-Família já está atingindo
50 mil famílias em Belo Horizonte e dizer que R$23.000.000,00 foram
carreados para o Programa Minas Sem Fome.
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Essas são ações concretas, e é bom que permaneçam. Que V.
Exa. faça uma autocrítica e cerre fileiras junto ao seu partido, a fim de
darmos mais governabilidade ao Presidente Lula, num momento em
que a economia cresce, a renda é mais distribuída, a credibilidade do
País no exterior aumenta, derrotamos a União Européia. os EUA na
OMC - no subsídio do açúcar e do algodão -, momento em que o
Brasil começa a dignificar o seu povo.

No inicio do mandato. o Presidente Lula disse o seguinte: "Eu não
vou construir o primeiro andar sem fazer um bom alicerce: eu não vou
construir o segundo andar sem fazer o primeiro, mas tenho a certeza
de que o Brasil será um edifício de cidadania sólido, sustentado, com
a garra e a participação do povo".

Seu partido integra esse projeto, e tenho a certeza de que V. Exa.
não é daqueles que, quando está bom. aparecem na fotografia, mas,
quando há dificuldades, lavam as mãos. Precisamos de sustentação
solidária nos bons e nos maus momentos, pois, dessa maneira,
fortalecemos a democracia e os partidos. Na hora de colher os frutos.
todos querem. Na hora de enfrentar as dificuldades, é só o partido da
estrela vermelha. Assim não se constrói uma aliança para o bem do
Brasil.

O Deputado Célio Moreira - O nobre Deputado André Quintão sabe
que não sou 'papagaio de pirata" nem arara de "papagaio de pirata".
como alguns. Nos momentos bons e ruins, sempre trabalho. Espero
que minhas críticas colaborem com o partido; aliás, é a comunidade
quem está apontando os problemas. As criticas ao restaurante
popular foram feitas pelo sindicato. Emprestei o documento para as
notas taquigráficas e também o passarei a V. Exa.

Gostaria que. no dia da aprovação das obras prioritarias do
Orçamento Participativo, os gerentes fizessem as observações feitas
aqui. Todo o mundo sabe da necessidade do projeto. Por que não foi
feito antes? O orçamento é anual: o deste ano acaba em dezembro,
então, não devo fazê-lo daqui a dois, três anos. Há obras que
demandam um estudo maior; logo, devem ser assumidas pelo
Governo. Não é necessário que estejam no orçamento. Não me
esqueci do prazo de recursos nas licitações. Não me esqueci das
mais de 700 obras que estão sendo inauguradas agora, sendo de
dois, três anos atrás. Questiono a própria Câmara Municipal. que não
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cobra o cumprimento do orçamento, que é uma lei. Alguns
Vereadores são omissos. Deveriam fiscalizar o Executivo, assim como
a Assembléia deve fiscalizar o Governo do Estado.

V. Exa. diz que o Governo deu um aval ao Governo do Estado para
um empréstimo de R$330.000.000,00.

Isso mostra que Minas Gerais está no rumo certo, devido à
competência do nosso Governador Aécio Neves, que assumiu o
Governo com um débito de R$2.400.000.000.00, mas agora o
entregará zerado no final do ano. Minas começa a crescer. A equipe
do Governador é competente.

No momento oportuno, farei referência a dois Secretários que estão
pisando na bola. Não é pelo fato de ser da base do Governo que me
omitirei. Mas, para que não seja leviano, preciso de provas concretas.

Deputado, não estou enganado. Não estou aqui para fazer críticas:
por isso gostaria de elogiar uma atitude do Governo Federal, pois ela
está retirando o imposto sobre o arroz e o feijão. Isso é muito bom. Na
cesta básica, 40% são só imposto, e o Governo está lutando para
abaixar isso, o que é bom, principalmente para as pessoas mais
pobres. Devemos elogiar tais atitudes do Governo.

O Deputado Federal e hoje Ministro Patrus Ananias, por quem tenho
o maior respeito, dada sua ética, competência e conduta ilibada e
transparente, tem procurado dar a sua contribuição no Governo. Ele
entrou no Governo para tirar um Ministro que não sabia a que tinha
vindo, nem o que tinha ido fazer. Não sabia nada. Mas, agora. Patrus
Ananias. em vista de sua competência. está lá dando andamento ao
Ministério; aliás, fizemos uma reunião para apresentar ao Ministro a
nossa disposição em ajudar. A Sociedade São Vicente de Paulo vem
fazendo um trabalho que muitas vezes é da competência dos
Governos Municipal, Estadual e Federal. Dessa forma, a Sociedade
São Vicente de Paulo se coloca à disposição para ajudar no projeto de
combate à fome.

Fico pensando no pessoal que nos vê pela TV Assembléia.
Imaginem se o PT fosse oposição no atual Governo. Vocês
imaginaram? Então, o que vejo é que não pode haver crítica. O PT
não pode fazer criticas. Como eu disse, no PT existem pessoas
competentes e honestas, mas também algumas que fazem promessas
que não são cumpridas.
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Sr. Presidente, vir a Belo Horizonte fazer promessas que, como
todos sabem, não poderão ser cumpridas deve ser levado ao
conhecimento da comunidade, que, muitas vezes, não tem acesso à
televisão e ao jornal.

O Deputado Rogério Correia está dizendo que eu não vou à
inauguração do metrô e da BR. Não sei se estaremos aqui no século
XXII. Na semana passada, eu disse que a BR-135, do trevo de
Curvelo que vai até Montes Claros, era um buraco em que várias
famílias perderam entes queridos. Isso atrapalhou demais a economia
dos municípios. Fiz uma observação lembrando que o Ministro, aliás
do meu partido, foi até lá três vezes para dizer que o dinheiro estava
sendo liberado. Mas isso não era verdade. Não cabe a mim aplaudir
esse Ministro apenas porque ele é do meu partido. Ele pregou uma
mentira, por isso o denunciei.

Houve ainda um Deputado que subiu num caminhão de carvão e
caiu lá de cima. Agora, quanto a dizer que eu não irei à inauguração...
É claro que vou.

Na semana passada fiz aquela crítica e - parece-me - na sexta-feira
foi assinado o convênio. Então valeu a pena criticar.

Desde o ano passado estão dizendo que o dinheiro será liberado.
Juntamente com os Vereadores. Prefeitos e lideranças, o pessoal foi
as ruas e cobrou providências por parte do Governo. Não quero dizer
que o recurso assinado na sexta-feira é devido à minha fala.
Demorou, pois deveria ter sido feito há muito tempo. O dinheiro estava
sendo depositado para o superávit primário, para pagar ao FMI, aos
Estados Unidos, e o nosso povo está morrendo nas estradas. E chega
um Deputado do partido dizendo que não faço parte do partido. Tenho
de ficar calado, omisso, mas não me omitirei diante dessas
acusações. Tenho de falar e irei à inauguração, Sr. Presidente. Não
ficarei ao lado do Ministro ou do Presidente, para não dizerem que sou
papagaio de pirata. Mas muitos ficarão lá, até brigando, para
aparecer. Estarei lá, elogiando os bons trabalhos.

Mas não me venham fazer promessas. O jornal de hoje divulgou que
foram liberados não sei quantos milhões, mas nenhum centavo
chegou.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)- Sr. Presidente,
evidentemente, o Deputado é livre para ir aonde desejar. Apenas a
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incoerência deveria fazê-lo refletir melhor, mesmo porque muitos
poderão ficar insatisfeitos com a ida dele.

O Deputado não gosta de obras. Criticou o trem de passageiros, que
está saindo. Disse que foi por ter falado mal. Já não pode andar de
trem, pelo menos no de passageiros, o que seria uma incoerência.
Disse que esse trem atrapalharia o metrã. mas uma coisa não tem
nada a ver com a outra.

Solicitarei ao Presidente Lula, à sua assessoria, que a inauguração
da BR seja em Corinto ou em Curvelo. O Deputado não deverá ir,
porque está falando muito mal do Governo. E claro que pode falar,
fazer oposição. E o maior opositor do Presidente Lula nesta Casa.
Mas, como opositor. não deveria querer as benesses. Entretanto, quer
ser Oposição ou Situação, conforme seu interesse. Por isso disse-lhe
para não ir à inauguração, o que seria mais coerente. Faz oposição
rigorosa, critica obra que está saindo e não saiu no Governo passado.
A crítica é livre: mas ir lá é realmente uma incoerência.

O vidro de óleo de peroba que fiquei de trazer terá de ser de um
litro. O Deputado disse que o dinheiro saiu devido à sua crítica. No dia
em que me referi ao contrato, esse documento já tinha sido assinado
há muito tempo. a liberação da verba tinha sido anunciada várias
vezes, inclusive pelo Ministro do partido dele.

O Deputado Célio Moreira* Não se pode criticar o Governo que
apóio. Tenho de ficar falando que o Governo é bonzinho. Antes era
pedra, agora é vidraça.

Falei ao Deputado que está dizendo do óleo de peroba que lhe daria
um pote desse óleo. Está criticando a minha situação e foi um dos
críticos mais ferrenhos contra a coligação PL-PT. Aliás, criticou o atual
Vice-Presidente da República. José Alencar, competente
empreendedor, dinâmico e honesto. Disse-me que não poderia fazer
crítica. Não falei que por causa do meu pronunciamento a obra foi
feita.

Para conhecimento do Deputado que estava na BR-135, caiu do
caminhão de carvão e não sabe onde, digo que o Lote n° 2 estava
"sub judice", sendo resolvida a questão na semana passada.

Há muito tempo, cobro o recurso que foi anunciado. Disseram que
tinham ido à cidade e que o recurso estava liberado, o que não é
verdade. Cadê o serviço? Não sai nada. Foi essa a crítica que fiz.
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Entretanto. tenho de permanecer calado.	 -
Procuro ser coerente com o que digo. O Prefeito de Belo Horizonte e

o Governador do Estado conhecem minha forma de trabalhar. Creio
que o Presidente Lula também, pois já conversei com ele. bem como
com vários Ministros. Elogiarei e aplaudirei o que for feito de bom.

O povo está cansado de ouvir que a herança é maldita. É preciso
atacar, fazer gol, e não permanecer apenas na defesa. Se há alguém
ligado ao nosso partido, isso não quer dizer nada, pois não fui eleito
para isso. Meu partido conhece minha postura e dá liberdade aos
parlamentares, para que emitam suas opiniões. Não deve haver
mordaça, ou seja, pode-se dizer o que se pensa e votar contra, o que
não implicará expulsão do partido.

Antes de tomar essa posição, procurei a direção e expliquei por que
não indicaria a aliança. Não tenho nada contra o atual Prefeito, que
sempre me tratou com respeito, mas creio que essa administração já
deu sua contribuição, 12 anos. Agora é hora de renovar.

A comunidade faz uma avaliação do meu trabalho para ver se me
elege novamente ou se elege outro candidato. Não sou obrigado a
engolir coisas com as quais não concordo. Trabalhei na Câmara
Municipal com os Deputados Rogério Correia e André Quintão, que
conhecem minha posição. Sempre trabalhei dessa forma. Não estou
querendo aparecer. Com essa crítica, tento apontar algo que dê
resultado. Entretanto, crêem que não posso dizer o que penso. Que
democracia é esta?

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* Serei breve, O Deputado
Célio Moreira tem coerência, uma vez que é o maior opositor ao
Presidente Lula, nesta Casa. Critica trem de passageiro, a obra de
Belo Horizonte a Montes Claros, o metrô. o segundo restaurante
popular. a política econômica, que está dando certo e gerando
empregos. Criticar o que está dando certo é uma maneira sincera de
fazer oposição. Esse é o papel de um ferrenho opositor, o que
significa que essa coerência ele tem.

O Deputado Célio Moreira apóia o Deputado João Leite, que
também é crítico e opositor ao Presidente Lula, preferindo indispor-se
com ele. Essa é uma forma de fazer política. O Governador Aécio
Neves e o Prefeito Fernando Pimentel não fazem isso. Os Deputados
Célio Moreira e João Leite têm essa característica em comum. São



opositores.
O Deputado Célio Moreira aliou-se ao Deputado João Leite, o que

significa que existe essa coerência. Apenas cobrei a incoerência, pois
fica feio para quem é tão opositor posar ao lado do Ministro para
inaugurar obra. Não fui a inauguração alguma do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Entretanto, cada um tem a cara que Deus lhe deu.

O Deputado Célio Moreira* Sr. Presidente, parece-me que o
Deputado entrou em um ônibus que estava andando. Fiz aqui uma
crítica ao Ministro das Cidades. Em momento algum fiz essas
referências ao Lula.

Quanto à questão do trem, fiz uma crítica na comissão de que sou
Presidente. E necessário US$1 .000.000.000.00, e não existe esse
dinheiro. Quero ver esse dinheiro.

- 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 ordinária de
amanhã, dia 11, 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 15° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2--SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA. EM 7/7/2004
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Sidinho do Ferrotaco e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidenta, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sidinho do
Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n°s 1.692/2004 e 1.754/2004, em turno único
(Deputado Adaiclever Lopes): 1.555/2004, 1.687/2004, 1.708/2004.

"A



1.700/2004 e 1.715/2004, em turno único (Deputado Sidinho do
Ferrotaco ); 1.554/2004, em turno único ( Deputado Weliton Prado).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei n os 1.555/2004 (relator: Deputado Sidinho do
Ferrotaco): 1.641/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças):
1.715/2004 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco); 1.754/2004
(relator: Deputado Adalclever Lopes). Submetidos a votação. são
aprovados os Requerimentos n os 3.085/2004,3.087/2004 e
3.088/2004. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão em que solicita audiência pública da Comissão para discutir a
mudança de diretrizes do Projeto Veredas. 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. 11 de agosto de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente - Leonidio Bouças - Ana Maria

Resende.
ATA DA 53 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA. EM 7/7/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Padre João, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Resolução n° 1.726/2004. desta Comissão, no 1° turno, e avoca a si a
relatoria da matéria. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e



votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 10 turno, do Projeto de Resolução n° 1.742/2004
(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro): e do Projeto de Lei n°
1.415/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.676/2004 (relator: Deputado Gil Pereira). Passa-se à 3a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau, em que
solicita seja constituído grupo de trabalho a fim de que sejam
examinados o conteúdo, as alterações necessárias, a regulamentação
e a aplicabilidade das Leis n

o
s 12.503, de 30/5/97; 12.596, de 30/7/97,

regulamentada pelo Decreto n° 39.596, de 5/5/98: 13.194, de 29/1/99.
regulamentada pelo Decreto n° 41.136, de 20/6/2000: e 14.089, de
6/12/2001: e que seja solicitada a cada entidade e órgão público
integrante do citado grupo a elaboração e apresentação de nota
técnica sobre as supracitadas leis; e Adelmo Carneiro Leão, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com a
finalidade de discutir a política de piscicultura no Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 6 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 20

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 0 LEGISLATURA. EM
717/2004

Às 114h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Djalma Diniz e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado, dispensa a leitura da ata da reunião



anterior, a qual é dada por aprovada e é
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seguintes proposições. para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 547 e 1.205/2003 (Deputado Djalma Diniz)
e 694/2003, em turno único (Deputado Célio Moreira). 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, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n°s 547 e 1.205/2003
(relator: Deputado Djalma Diniz): e 694/2003 (relator: Deputado Célio
Moreira). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 3.029. 3.062, 3.065 a 3.067 e 3.090 a
3.095/2004. 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 do
Deputado Gil Pereira, em que solicita que os députados membros da
Comissão de Transporte acompanhem o Governador do Estado em
visita à Usina de lrapé e que lhe seja dado ciência deste
requerimento: e da Comissão de Participação Popular, em que solicita
a realização de reunião conjunta das Comissões de Transporte.
Comunicação e Obras Públicas e de Participação Popular para
debater questões que afetam a gestão pública do transporte
intermunicipal de passageiros em regiões metropolitanas e em
municípios que tenham áreas conurbadas com outros municípios.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2004.
Célio Moreira. Presidente - Padre João - Dimas Fabiano.

ATA DA 180 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2' SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 150 LEGISLATURA, EM 3/8/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão, Elmiro Nascimento e 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 do Deputado André 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 comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Werther Clayton de Rezende,
Presidente da Câmara Municipal de Sarzedo: José Reginaldo Inácio,
Diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria,
publicados no "Diário do Legislativo", em 8/7/2004: José Souza Irmão:
José Ferraz, Conselheiro do Tribunal de Contas, publicados no "Diário
do Legislativo", em 13/7/2004 e 24/7/2004. respectivamente. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s
1.737/2004, no 1° turno (Deputado Elmiro Nascimento), e 1.418/2004,
em turno único (Deputada Marília Campos). Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s
1.087. 1.620. 1.659, 1.682, 1.698/2003 (relatora: Deputada Marília
Campos); 1.577, 1.592, 1.619, 1,631, 1.658, 1.688, 1669/2004, este
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Alberto Bejani): 1.621, 1.644.
1.660, 1.674, 1.691/2004 (relator: Deputado André Quintão); 1.623,
1.624, 1.683, 1.707/2004 (relator: Deputado Elmiro Nascimento), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n°s 3.097, 3.104. 3.111/2004. 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. 10 de agosto de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Elmiro Nascimento - André Quintão.
ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15"
LEGISLATURA, EM 4/8/2004

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e. em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Geraldo Flávio Vasques, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado (2), publicados no "Diário do Legislativo" de
31/7/2004: Ilena Rogel, Presidente da Rede de Mulheres
Parlamentares das Américas, publicado no "Diário do Legislativo" de
31/7/2004; Manoel Carmelo Gomes, de Itumirim. encaminhando
documentos contendo denúncias pedindo à Comissão que sejam
tomadas as devidas providências; Emilia Maria Biajola, Fabrício
Marcos Biajola e Elbia Prima de Souza. de São Gotardo,
encaminhando fotos e cópia de representações feitas ao Ministério
Público contra o policial Gaspar dos Reis e outros, os quais teriam
praticado crime de tortura e de abuso de autoridade e solicitando à
Comissão sejam tomadas as devidas providências, pois casos iguais
a esse são comuns nessa cidade. 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 Deputados Durval Angelo
(2), em que solicita ao Procurador de Justiça, ao Coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado -
CAO - CRIMO - e ao Chefe da Polícia Civil informações acerca de
procedimentos investigatórios instaurados pelo Ministério Público
Estadual a respeito de atividades da máfia chinesa' em Belo



Horizonte; e Roberto Ramos, em que solicita sejam pedidas ao
Corregedor da Polícia Civil informações sobre procedimentos do
Delegado Domingos Carneiro Costa que estão sendo apurados pela
Corregedoria. 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, 11 de agosto de 2004.
Roberto Ramos. Presidente - Chico Simões - Padre João.

ATA DA 18 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA. EM 4/8/2004

Às 10h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana e José
Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Ciro Gomes, Ministro da Integração
Nacional, informando sobre a liberação de recursos destinados ao
Sistema Araçuaí e ao Sistema Integrado de Diamantina; Agostinho
Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas, encaminhando
cópia de convênios firmados entre a Secretaria de que é titular e os
Municípios de Frutal. Três Pontas e Boa Esperança: Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão, encaminhando
exemplar do Plano Plurianual de Ação Governamental para o período
2004-2007: encaminhando a estimativa de receita para o exercício de
2005, bem como o demonstrativo da receita corrente liquida; e
encaminhando cópia de termos aditivos a contratos firmados entre o
Estado e a Usina Coruripe Açúcar e Álcool: Dimas Wagner Lamounier.
Superintendente do Escritório de Negócios Gutierrez da Caixa
Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos para a
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a COPASA-
MG; José Sebastião de Carvalho, Presidente da Fundação de Apoio à
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Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas - FACEPE -,
encaminhando prestação de contas referente ao exercício de 2003:
Mário Neto Borges, Reitor da Universidade Federal de São João dei-
Rei, encaminhando cópia do convênio firmado entre essa instituição
de ensino e a União para desenvolvimento do Projeto Restauração,
Conservação, Organização e Indexação em Banco de Dados do
Acervo Judiciário da Comarca do Rio das Mortes: Marcos Chagas
Gomes, Coordenador Geral de Orçamento e Finanças do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social,
comunicando a destinação de recursos para o Fundo Estadual de
Assistência Social: Fuad Noman, Secretário da Fazenda,
encaminhando demonstrativos contábeis referentes a maio de 2004:
José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a liberação de
recursos financeiros destinados à execução de programas desse
Fundo: José Julio Coelho Palione, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, notificando a liberação de recursos para a COMIG:
Ruy Soares Leal. Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da
Caixa Económica Federal, comunicando a liberação de recursos
destinados à COPASA-MG. Passa-se à ia 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 2° turno, do Projeto de Lei n" 545/2003 na forma do
vencido no l o turno (relator: Deputado José Henrique): pela
aprovação, no l turno, dos Projetos de Lei n os 1.039/2003 na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado pelo Deputado Doutor Viana, relator
em virtude de redistribuição: e 1.304/2003 na forma do Substitutivo n°
1. da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro
Lessa); pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.328/2003
na forma do Substitutivo n° 2. da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo n" 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa);
pela aprovação, no i o turno, dos Projetos de Lei n°s 1.415/2004 na
forma do Substitutivo n' 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado José Henrique): e 1.43212004 na forma do
Substitutivo n° 1. apresentado pelo relator, Deputado Chico Simões:
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pela aprovação, no l o turno, do Projeto de Lei n° 1.509/2004 com a
Emenda n° 1. da Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Doutor Viana): e pela rejeição, no l o turno, do Projeto de Lei
n° 1.426/2004 (relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de discussão
do parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei no
1.633/2004 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado José Henrique), o Presidente defere pedido
de vista do Deputado Chico Simões. O Projeto de Lei n° 938/2003 é
retirado da pauta por determinação do Presidente, por não cumprir
pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei n° 1.622/2004, a
requerimento do relator. Deputado Antônio Carlos Andrada. é
convertido em diligência à Advocacia-Geral do Estado. 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. 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Doutor Viana - Chico

Simões.
ATA DA 20 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15 a LEGISLATURA, EM 5/8'2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto e Leonardo Quintão, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita ao Deputado
Leonardo Quintão que a subscreva. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, sistemas de Garantia de Qualidade e Certificação na
Fruticultura, observados os seguintes subtemas: sanidade vegetal,
produção integrada de frutas e Programa de Desenvolvimento de
Fruticultura - PROFRUTA. A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. José Rosalvo
Andrigueto. Coordenador Geral de Desenvolvimento Vegetal e
Gerente do Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura do
Departamento de Fiscalização e Fomento da Produção Vegetal do
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Osmário Zan
Matias, Fiscal Federal Agropecuário, representante do Sr. Fábio
Florêncio Fernandes, Chefe da Divisão de Classificação e
Padronização Vegetal do Departamento de Fiscalização e Fomento da
Produção Vegetal do Ministério da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento; Francisco Roberto Pinho, Chefe do Serviço de
Sanidade Vegetal da Delegacia Federal da Agricultura em Minas
Gerais: Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -; João Vicente Diniz, Delegado
Federal da Agricultura em Minas Gerais: Altino Rodrigues Neto,
Diretor-Geral do IMA. Estão presentes também os convidados em
caráter permanente para acompanhar os trabalhos desta Comissão:
Srs. Lucas Rocha Carneiro. Diretor de Recursos Tecnológicos e
Naturais da SEAPA; Pierre Santos Vilela, Engenheiro Agrônomo do
Departamento Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais; Leandro Soares, assessor da FETAEMG;
Flávio Alencar DAraújo Couto, Professor da Universidade Federal de
Viçosa, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates. segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, na próxima terça-feira, dia 10,
em Maria da Fé. na região sul-mineira, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Carlos Pimenta - Ana Maria

Resende - Roberto Ramos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N"

1.692/2004
Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio. o Projeto de Lei n°
692/2004 visa declarar de utilidade pública o Instituto de Educação e
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Construção da Cidadania - INECC -, com sede no Município de
Divinópolis.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Instituto é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem

como finalidade precípua estimular a construção da cidadania através
de um conjunto de ações na área da educação e da promoção social.
Combate a fome e a pobreza: busca integrar o cidadão no mercado de
trabalho; presta assessoria ao município na implantação e
implementação de políticas públicas, desenvolvendo programas nas
áreas de saúde. proteção da criança e do adolescente, preservação
do meio ambiente e alfabetização de jovens e adultos.

Por isso é oportuno que ele seja declarado de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.692/2004 em turno único.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Adalclever Lopes, relator.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 938/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo proibir a redução do fornecimento de energia
elétrica para consumidores rurais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria. A Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte não exarou sua opinião. Assim, por
força do disposto no art. 140 do Regimento Interno, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, que passa a analisá-la, nos lindes de
sua competência.

Fundamentação
O projeto veda a redução do fornecimento de energia elétrica no

Estado nas atividades de irrigação, silagem, beneficiamento. pecuária

^Á-&-1



de leite, suinocultura, avicultura, agroindústria, conservação de
medicamentos, ou seja. nas atividades do setor rural ou correlato
dependentes de energia. Responsabiliza a ANEEL e concessionárias
pela suspensão no fornecimento e pela reparação dos danos. Proíbe
corte sobre o consumo excedente à cota, obriga o atendimento à
demanda e institui que os responsáveis recompensarão o consumidor.
Remete ao Executivo o estabelecimento de punições.

O autor alega dar um tratamento diferenciado ao setor no programa
de racionamento, para não prejudicá-lo. Segundo a FAEMG. 70 0 0 da
produção de leite são resfriados In loco", dependendo de energia.
Seria difícil a redução da atividade, pois a safra cresceu em 2001
entre 5 e 70 0. Os silos dependem de energia: a fruticultura, de
ligações elétricas para irrigação. A Constituição Federal, art. 37. § 6 0 ,
afirma que as prestadoras de serviços públicos são responsáveis
pelos danos. Assim também estabelecem os arts. 20, 95 e 101 da
Resolução n°456/2000. da ANEEL, o art. 25 da Lei n°8.987. de 1995,
a Lei de Concessões, e o art. 14 do Código do Consumidor. A ANEEL
estatui que os serviços devem ser regulares, contínuos e disponíveis.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, alegando que a Carta
Magna confere ao Estado membro competência para legislar
concorrentemente sobre produção e consumo. A proposição
conforma-se às regras gerais federais, em especial ao Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, que consagra o principio da
continuidade, e à legislação federal referente ao regime de concessão,
que, na Lei n° 8.987, art. 6°. §1°, estatui que o serviço deve apresentar
regularidade e continuidade.

Em 2001, houve a crise de energia. O Governo Federal, pelo
Decreto n° 3.789, de 2001, estabeleceu medidas emergenciais de
racionalização e instituiu a Comissão de Gerenciamento da
Racionalização da Oferta e do Consumo de Energia Elétrica, com
atribuição de definir o processo de contingenciamento e
racionalização, e determinou à ANEEL promover campanhas de
conscientização da sociedade. O setor público foi obrigado a reduzir o
consumo em 1500. Por meio da Medida Provisória n° 2.147. de
15/5/2001, criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica-
GCE-. visando evitar interrupções intempestivas ou imprevistas do
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suprimento de energia e estabelecer o Programa Emergencial de
Redução do Consumo de Energia. Em 19/212002, considerando terem
os reservatórios atingido um nível acima das curvas-guia de
segurança e devido à ausência de risco de déficit energético mesmo
em situações hidrológicas extremamente desfavoráveis, o Governo
suspendeu o racionamento e apresentou propostas para evitar
repetição. A GCE, pela Resolução n° 117, extinguiu o racionamento
em 10/3/2002.

Em 15/7/2004. o nível de armazenamento do Sudeste - Centro-
Oeste estava em 81,75%. O volume estava 37,56% acima da curva de
aversão ao risco. Furnas e São Simão registravam volume de 93,9% e
98,120 0. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os
reservatórios estão cheios e garantem suprimento por quatro anos,
afastando o racionamento. Os reservatórios do Nordeste estão com
93% da capacidade, e os do Sudeste, com 83%, o que não ocorria
nos últimos dez anos, e a situação ficará ainda melhor com as usinas
do PROINFA. Os 3.300 MW dessa energia alternativa incorporar-se-
ão ao sistema a partir de 2006. Haverá, também, um acréscimo de 9
mil MW em quatro anos, o que garantirá a necessidade para os anos
seguintes, decorrente de obras em andamento e dentro das previsões.
O Governo, também, fará leilões para instalação de novas
hidrelétricas. Estiveram paradas quatro termoelétricas construídas
para a crise, um investimento de US$1.000.000.000,00. As maiores
são Macaé Merchant, de 512 MW, e a Eletrobold, de 360 MW. Não
têm a quem vender energia. O mercado paga um preço por MWh que
não cobre os custos. No ápice da crise, a cotação no mercado livre
chegou a R$336,00 por MWh. Há subutilização das termoelétricas. A
PETROBRAS teve prejuízo de R$1.500.000.000,00 com térmicas por
não encontrar compradores para a energia. Esperava vender energia,
mas vendeu menos e a preços menores. Estima-se que as térmicas
vão gerar apenas 1 a 2 0 /0 da capacidade. A estatal anunciou que não
fará novos investimentos, e turbinas estão estocadas. O racionamento
gerou cultura de economia: (Fonte: adapt: www.canaienergia.com .br-
Agência Canal Energia; www.abrace.org .br-OESP-Alaor Barbosa;
www. apape.org .br-O Giobo/AncelmoGois. Jairo Morais, Adauto
Coutinho; www.abracompeei. corn.br - Trama Comunicação;
www.estado.estadão.com.br -Nicoia Pampiona).
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A proposição tem o teor do Projeto de Lei n° 1.584/2001, retirado
de tramitação. Nessa época, inseria-se no contexto do racionamento.
Atualmente, já se passaram mais de dois anos desde que o
racionamento foi extinto e não há qualquer possibilidade de seu
retorno. Ao contrário, há e haverá excedente de energia. Assim, o
projeto em tela é totalmente extemporâneo e perdeu seu objeto, não
tendo qualquer razão em prosperar nesta Casa.

O déficit deve ser analisado numa visão global e rateado
ponderadamente, priorizando setores estratégicos. Se um for
privilegiado ou tratado isoladamente, outros sofrerão cortes mais
profundos. Segundo a Teoria Microeconômica. Lei dos Retornos
Marginais Decrescentes, Lei de Pareto, diminuindo-se um insumo, a
produção sofre uma redução exponencialmente maior, pois o corte
não incidirá sobre utilizações supérfluas. Com adequado rateamento.
o somatório dos cortes redundará em menor ônus para o Pais. A
proposição contraria os princípios da razoabilidade, impessoalidade e
eficiência, dando tratamento injustificadamente diferenciado.

A matéria é flagrantemente inconstitucional, pois a Carta Magna
estatui. art. 22. inciso IV, competência privativa da União legislar sobre
energia. Ela detém o poder concedente, a titularidade do serviço e
transfere a execução ao concessionário, "longa manus". Entendemos
não prevalecer a tese de a proposição dispor sobre produção ou
consumo e inserir-se na competência legislativa concorrente do
Estado membro, nos termos do art. 24. inciso V. desse Diploma Legal.
Mesmo aceitando-se esse equivocado entendimento, a proposição
não teria valor no mundo jurídico frente à legislação federal que
estatuísse normas gerais ou cotas de racionamento. Ademais, o
objetivo do projeto já está abrangido, pois a Lei Federal n° 8.987 e o
Código do Consumidor exigem continuidade do serviço, sendo
inconcebível pretender garantia jurídica absoluta contra ocorrências
imponderáveis da natureza ou estatuir níveis mínimos de precipitação
pluviométrica. Obrigações podem ser exigidas em circunstância
normal. A Lei de Concessões, art. 6 0 , estatuiu que não caracteriza
descontinuidade a interrupção em situação de emergência.

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

938/2003.
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Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana -

Chico Simões.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.033/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é do Deputado Sebastião Navarro Vieira e tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Areado o imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente o projeto, a qual, na oportunidade,
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno urbano e

benfeitorias, com área de 294m, situado no Município de Areado.
Na forma apresentada, a proposição determina que o bem será

destinado à instalação definitiva da Câmara Municipal de Areado e do
Serviço Integrado de Administração Tributária e Fiscal - SIAT.
Contudo, acatando a manifestação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo n° 1. no qual determina a obrigatoriedade de
o município disponibilizar no terreno espaço para que seja instalada
uma unidade da Defensoria Pública.

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

1.033/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.633/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Dalmo Ribeiro e Domingos Sávio, o
projeto de lei em tela acrescenta dispositivo à Lei n" 13.438, de
30/12/99, e dá outras providências.

Publicada em 14/5/2004, foi a proposição encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1. que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do
art. 188, c/c oart 102. Vil, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo acrescentar alínea à Lei

n° 13.438. de 1999, que alterou a Lei n° 12.727, de 1997. que
disciplina a cobrança de emolumentos no âmbito do Estado de Minas
Gerais, por parte das serventias do foro extrajudicial. O intuito é
preencher uma lacuna na legislação mineira no que diz respeito aos
emolumentos a serem praticados para o registro da cédula rural
hipotecária de que trata o Decreto-Lei n° 167, de 1967.

Conforme salientou a Comissão de Constituição e Justiça, a tabela
de emolumentos vigente, consubstanciada na Lei n° 13.438,
contempla apenas, em sua Tabela 4. os atos relativos ao registro de
hipoteca de uma forma geral, deixando de distinguir aqueles oriundos
dos negócios que envolvam outorga de crédito rural. Para esses
casos há uma discrepância flagrante entre o valor praticado por uma
serventia e outra. A citada Comissão, buscando aprimorar o projeto,
apresentou a Emenda n"1. de forma a suprir integralmente a
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legislação mineira em relação aos emolumentos a serem
praticados para registro dos títulos rurais.

A Comissão de Constituição e Justiça salienta ainda, em seu
parecer, que a atribuição de ajustar ou mesmo modificar o valor
proposto para a taxa deve ser delegada a esta Comissão, à qual
compete aferir o custo efetivo do serviço prestado e também da
remuneração do oficial da serventia. No exercício dessa atribuição
verificamos que o valor cobrado para a averbação de cédulas
hipotecárias, gênero do qual a cédula hipotecária rural é espécie, é de
apenas R$ 6,70. Desse modo. parece-nos excessivo o valor proposto
a princípio.

Além disso, a proposta original implica renúncia de receita, uma vez
que prevê a isenção da taxa de fiscalização no valor de R$ 1,70 sobre
cada ato de averbação, que, ao contrário dos emolumentos cobrados,
é recolhida ao Tesouro. Entendemos que tal isenção, sem o devido
cálculo de seu montante e de sua compensação, contraria as
disposições da Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000.

Com a finalidade de corrigir essas imperfeições. apresentamos o
Substitutivo n° 1. que fixa o mesmo valor de emolumentos para todo o
gênero de cédulas hipotecárias e mantém a cobrança da taxa de
fiscalização, diminuindo, concomitantemente, o valor a ser cobrado ao
produtor rural.

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

1.633/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado, e pela rejeição da Emenda n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.633/2004
Altera dispositivo da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, e dá

outras providências.
Art. 10 - A alínea "a" do número 1 da tabela 4 do anexo 1 da Lei n°

12.727, de 30 de dezembro de 1997, alterado pela Lei Estadual n°
13.438, de 30 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"a) - de cédula hipotecária, inclusive as de que trata o Decreto- Lei
n° 167 de 1967. R$ 6.70".

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 Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista. Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana -

Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.717/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei sob comento
tem por objetivo alterar a Lei n° 14.603. de 2003, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Itumirim o imóvel que
descreve.

Examinada a matéria, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal.

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

Fundamentação
O projeto em exame altera a Lei n° 14.603, de 2003, que autorizou a

reversão de imóvel com área de 5.050m 2, situado na localidade
denominada Capão ou Serrote, no Município de Itumirim. destinado à
construção de ginásio municipal.

Antes de esgotado o prazo para que o Chefe do Executivo Municipal
desse cumprimento à destinação, ele, oportunamente, solicita a sua
alteração para melhor atender aos anseios da comunidade.

O interesse coletivo que envolve a operação configura-se pelo fato
de que a modificação consubstanciada no projeto possibilitará à
administração municipal edificar um parque de exposição no terreno,
antiga reivindicação dos munícipes.

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

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

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

1.717/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana. relator - Chico Simões -

José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.742/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar
previamente, nos termos do disposto no art. 62. XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas estaduais.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, e. posteriormente. pela Comissão autora, que opinou por sua
aprovação.

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

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

de terras devolutas rurais situadas em municípios diversos.
De acordo com os autos do processo, instruidos pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, as alienações
obedecerão ao disposto no art. 30, § 3°. da Lei n° 11.020, de 1993,
com a redação dada pela Lei n° 12.416, de 1996, ou seja, serão
efetivadas mediante compra preferencial pelo legítimo posseiro, que
deverá, além disso, cobrir os gastos decorrentes da feitura dos
processos.

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



241
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução n° 1.742/2004 no 1° turno.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI W1

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Ouro Fino o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1,
apresentada 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
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 27.000m 2 . situado no Município de Ouro Fino, que será
destinado a promover a integração social. por meio de atividades de
assistência social da criança e do adolescente.

A Comissão de Constituição e Justiça, oportunamente e por
intermédio da Emenda n° 1 acrescentou o art. 2° à proposição para
garantir o cumprimento da destinação mencionada anteriormente.

A autorização legislativa em análise 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° do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Reitera-se o parecer emitido no 1° turno por esta Comissão,
sintetizado nos seguintes termos: a matéria em tela satisfaz os
preceitos que versam sobre a transferência de domínio de bens
estatais. atende ao interesse da coletividade e não acarreta despesas
para o erário estadual.

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

117/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.



Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.	 -
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

José Henrique.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°117/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ouro Fino
para o fim que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ouro Fino o imóvel constituído de terreno com área de 27.000m2
(vinte e sete mil metros quadrados). situado na altura do Km 59. da
Rodovia MG-290, nesse município, registrado sob n° 161, a fls. 1 do
livro n° 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Fino, descrito na
certidão que compõe o Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo
destina-se a prover a integração social, por meio de atividades nos
campos da assistência social da criança e do adolescente, pelo
Município de Ouro Fino.

Art. 20 - 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°1.351/2004
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
Pouso Alegre o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno 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.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído por uma faixa

de terreno com área de 55.44m 2, situado na sede do Município de
Pouso Alegre, remanescente de outro onde funcionava a Escola
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Estadual Presidente Bernardes, e hoje é utilizado como via pública.
denominada Calçadão da Travessa do Bom Jesus. Por isso mesmo, o
parágrafo único do art. 1` da proposição dispõe que a utilização deve
assim permanecer.

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 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, pelo art. 2 0 .
a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese de não-
atendimento do objetivo fixado.

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

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

1.351/2004 no 2° turno.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

José Henrique.
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.399/2004

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 fazer reverter ao
Município de Doresópolis o imóvel que especifica.

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

Fundamentação
A proposição em análise pretende outorgar autorização legislativa

ao Poder Executivo para que possa fazer transferência de titularidade
de bem imóvel do Estado ao patrimônio do Município de Doresópolis.
Trata-se de terreno com área de 800m 2 , que fora doado ao Estado
pelo mesmo ente federativo, em 1968. com o fim de se construir no
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local uma cadeia pública, destinação essa até hoje não cumprida.
Diante disso, o Prefeito Municipal manifesta o interesse de utilizar o

bem para implementar um projeto de casas populares, de
conformidade com o Plano de Obras Sociais do Município.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
contrato de reversão, consubstanciando-se em controle prévio que
este Poder exerce sobre os atos do Executivo. Encontra fundamento
no art. 18 da Constituição do Estado e, no âmbito intraconstitucional,
está prevista 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.

A transferência de domínio do Estado para o município, no caso,
não acarreta despesas para os cofres públicos e, por conseguinte,
não tem repercussão na execução da lei orçamentária.

Por estar de acordo com as exigências legais, ratifica-se o
entendimento desta Comissão no 1° turno, considerando que não há
impedimento à concretização da doação pretendida.

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

1.399/2004, no 20 turno.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

José Henrique.
PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.400/2004

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
Descoberto o imóvel que especifica.

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

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Descoberto o imóvel constituído de terreno
urbano com área de 660m 2 e respectivas benfeitorias, situado na Rua
Cruzeiro, s/n°, no município, com o propósito de ali se instalar um
setor de cultura, lazer, turismo e desportos da Prefeitura Municipal de
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Descoberto.
Tal autorização possui como fundamento o disposto no art. 18 da

Constituição do Estado, no art. 17. 1. da Lei Federal n°8.666. de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI. da Constituição Federal e institui
normas para licitação e contratos da administração pública, e no § 2'
do art. 105 da Lei Federal n 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal.

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

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

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

1.400/2004. no 2° turno.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

José Henrique.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.401/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.401/2004
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Corinto o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, 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 art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel referido no projeto de lei é constituído por terreno com área

de 1.276,64m2, o qual está sendo utilizado como via pública,
facilitando o acesso da população de bairros periféricos ao centro da
cidade.

0 projeto de lei ora analisado por determinação de normas de
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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 § 2 do art. 105 da Lei Federal n 4.320, de 1964.

Consultadas a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria
da Educação, à qual se encontra vinculado o imóvel, manifestaram-se
de forma favorável à doação em tela.

Como a proposição atende aos dispositivos legais e constitucionais.
reitera-se o entendimento formalizado no 10 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°

1.401/2004 no 20 turno.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

José Henrique.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2004

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N.`5.216, DE 12 DE AGOSTO DE 2004
Autoriza a Assembléia Legislativa a celebrar, em nome do Estado,

transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão de vencimentos e proventos e da
complementaçào de pensão em Unidade Real de Valor - URV.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 - Fica a Assembléia Legislativa autorizada, nos termos desta
resolução, a celebrar, em nome do Estado, transação judicial para fins
de extinção de processo com julgamento de mérito, em conformidade
com o disposto no inciso 111 do art. 269 do Código de Processo Civil, e
acordo extrajudicial, para quitação dos débitos oriundos da conversão de
vencimentos e proventos e da complementação de pensão em Unidade
Real de Valor - URV -, com os seguintes interessados:

- o servidor ativo e o inativo da Assembléia Legislativa:
II - o beneficiário da complementação de pensão paga diretamente

pela Assembléia Legislativa referente a servidor falecido até 28 de
novembro de 1984:

iii - o ex-servidor da Assembléia Legislativa;
IV - o sucessor legal de interessado a que se referem os incisos 1 a

III deste artigo.
Parágrafo único - Na hipótese de falecimento de interessado

mencionado nos incisos 1 a III do "caput" deste artigo que., no período
estabelecido no inciso 1 do "caput" do art. 2° desta resolução, tenha
percebido vencimentos, proventos ou complementação de pensão, a
transação ou o acordo será firmado com seu sucessor legal. mediante
apresentação de alvará judicial ou formal de partilha.

Art. 2° - O valor do débito a ser pago pela Assembléia Legislativa.
mediante a celebração da transação ou do acordo de que trata esta
resolução, com vistas à liquidação de todo e qualquer débito oriundo
da conversão em URV dos estipêndios a que se refere o "caput" do
art. 1°. será apurado da seguinte forma:

- aplicar-se-á o percentual de 11,98 0 o (onze vírgula noventa e oito
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por cento) sobre os estipêndios previstos no "caput" do art. 10 desta
resolução percebidos mensalmente pelo interessado no período de
competência, compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de junho
de 2002:

II - ao valor resultante da aplicação do percentual de 11.98% (onze
vírgula noventa e oito por cento), apurado na forma do inciso 1 deste
artigo, aplicar-se-á o índice correspondente a 0.25% a.m. (zero vírgula
vinte e cinco por cento ao mês) a partir do mês de competência em
que se fez devida cada parcela até o mês de publicação desta
resolução.

Art. 30 - o débito apurado na forma do art. 2 0 desta resolução será
pago em até cento e quarenta e quatro parcelas mensais
consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, sem juros de mora e
atualização monetária, observado o disposto no parágrafo único deste
artigo e nos arts. 40 e 50 desta resolução.

Parágrafo único - A partir do mês subseqüente ao da publicação
desta resolução e até o mês de dezembro de 2005, aplicar-se-á ao
saldo devedor apurado na forma desta resolução o índice
correspondente a 0,259,0 a.m. (zero virgula vinte e cinco por cento ao
mês).

Art. 40 - O valor mínimo das parcelas mensais de que trata o art. 3°
desta resolução será de R$250.00 (duzentos e cinqüenta reais), salvo
na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior.

Art. 50 - o valor das parcelas mensais de que trata o art. 3° desta
resolução será o mesmo para todos os interessados que celebrarem a
transação ou o acordo de . que trata esta resolução, salvo, o pagamento
de saldo devedor de valor inferior ao da parcela mensal fixada,
respeitado o disposto nos arts. 3° e 40 desta resolução.

Art. 60 - Para fins de apuração do débito de que trata esta
resolução, o valor das parcelas pagas pela Assembléia Legislativa nos
meses de março e abril de 2004. nos valores de R$500.00
(quinhentos reais) e R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais),
respectivamente, será deduzido do valor total do débito apurado.

§ 10 - O interessado que não tenha recebido as parcelas previstas
no "caput" deste artigo e celebre a transação ou o acordo de que trata
esta resolução perceberá os respectivos valores concomitantemente
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com a primeira parcela a que fizer jus, conforme o disposto no art.
70 desta resolução.

§ 2° - Para aplicação do disposto no § 1° deste artigo, os valores a
serem pagos ficam limitados ao saldo devedor apurado. na hipótese
em que este seja inferior ao valor do somatório das parcelas previstas
no "caput".

Art. 7° - O pagamento das parcelas apuradas na forma do disposto
nos arts. 30, 4° e 5° desta resolução terá início no mês subseqüente
àquele em que for publicada a homologação da transação ou em que
se firmar o acordo, conforme o caso.

Art. 8° - Os interessados a que se referem os incisos 1 a IV do
"caput" do art. 1° terão o prazo de setecentos e trinta dias contados da
data de publicação desta resolução para celebrar a transação ou o
acordo.

Art. 9° - No termo de transação ou acordo constará a expressa
concordância do interessado, sem qualquer ressalva, a respeito:

- da forma de cálculo do valor do débito, prevista no art. 2° desta
resolução;

li - do número máximo de parcelas em que será feito o pagamento
do débito, estabelecido no art. 3° desta resolução.

Art. 10 - A transação e o acordo de que trata esta resolução serão
celebrados mediante:

- renúncia expressa e incondicional do interessado a qualquer
demanda, administrativa ou judicial, mesmo em grau de recurso, que
vise ao pagamento de débito oriundo da conversão em URV dos
estipêndios a que se refere o 'caput" do art. 1° desta resolução; e

II - declaração do interessado de que, em razão da quitação dos
débitos a que se refere o art. 1°, por meio da transação ou do acordo,
realizado em caráter irrevogável. irretratável e incondicional, dá plena
e geral quitação, para nada mais reclamar, de todo e qualquer débito
oriundo da conversão em URV de qualquer espécie de estipêndio
público, seja de natureza remuneratória ou indenizatória.

Parágrafo único - No caso de acordo, o interessado deverá ainda
firmar declaração, sob as penas da lei, de que não está pleiteando em
juízo o pagamento de nenhuma parcela relativa a débito previsto no
"caput" do art. 1" desta resolução.

Art. 11 - O 1°-Secretário da Assembléia Legislativa fica autorizado a
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firmar os termos de acordo, e o Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa, a firmar a transação, podendo este delegar poderes para
esse fim.

Art. 12 - Para fins de pagamento dos débitos de que trata esta
resolução, será considerado o seu caráter indenizatório, observado o
disposto no § 1° do art. 26 da Lei Complementar n.° 64. de 25 de
março de 2002, na alínea 'm do inciso V do § 9° do art. 214 do
Decreto Federal n.° 3.048, de 6 de maio de 1999, e na Resolução n.°
245 do Supremo Tribunal Federal, de 12 de dezembro de 2002.

Art. 13 - Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento
simultâneo do débito de que trata esta resolução e do relativo ao
cumprimento de decisão judicial versando sobre o mesmo
fundamento.

Art. 14 - A Assembléia Legislativa incluirá em sua proposta
orçamentária a previsão dos créditos necessários ao cumprimento das
transações e dos acordos celebrados em decorrência desta resolução.

Art. 15 - Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa
regulamentará esta resolução.

Art. 16— Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de agosto de

2004.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 2°-Secretário

ATAS

ATA DA 59' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 11/8/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 1° Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 266/2004
(encaminha o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.192), do
Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Requerimentos n°s 3.173 a 3.190/2004
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Zé Maia, André
Quintão e Domingos Sávio e da Deputada Maria Tereza Lara - 2'
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Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Questões
de ordem: chamada para a recomposição de quórum: inexistência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - 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 - António Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Bittar - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Márcio Passos
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

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

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

i a Parte
l' Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria. 2 0-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° 266/2004
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Belo Horizonte. 5 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que. nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por
contrariedade ao interesse público, a Proposição de Lei n° 16.192,
que "altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei n°
13.470. de 17 de janeiro de 2000. e a Lei Delegada n° 60. de 29 de
janeiro de 2003, e dá outras providências'.

Ouvidas. a Secretaria de Estado da Fazenda e a Advocacia-Geral
do Estado assim se manifestaram quanto aos dispositivos a seguir
vetados:

§ l°do art. 20:
" 1° - E reconhecida a não-incidência do ICMS sobre a parcela

restante, como previsto no inciso II e no parágrafo único do art. 3' da
Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, e
desconstituído o crédito tributário correspondente, desde que:

- o remetente comprove possuir e operar instalações e
equipamentos com condições e capacidade de produzir ou preparar
os produtos no estado e na quantidade em que foram exportados ou
ter efetuado tais serviços previamente, por meio de estabelecimento
com as mesmas condições;

II - o documento de saída tenha sido visado pela repartição fiscal do
domicílio do remetente, na hipótese e no período em que tal
procedimento era legalmente exigido;

III - a exportação esteja comprovada em seus termos quantitativos, e
o contribuinte apresente documento de emissão do exportador
declarando que o produto foi embarcado no mesmo estado e nas
mesmas condições em que foi recebido."

Razões do Veto
"O "caput" do art. 2° da Proposição de Lei n° 16.192 autoriza o Poder

Executivo a considerar como efetivamente exportados 70% das
operações de remessa de café cru, em grão. com  o fim específico de
exportação, efetuadas antes de 25 de maio de 2000.

O § 1° do art. 2° prevê que a não-incidência do ICMS seria
reconhecida, também, com relação à parcela restante (30°/o), com a
conseqüente extinção do crédito tributário, na hipótese de o
contribuinte demonstrar o preenchimento, cumulativo, de três
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requisitos presentes nos incisos 1, II e III do referido parágrafo.
Existe o receio de que a redação do dispositivo, conforme aprovado.

possa levar ao entendimento de que bastaria ao contribuinte
comprovar o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos do § 1
em relação a 30°' do total das operações realizadas, para que todo o
crédito tributário fosse extinto.

De fato. essa interpretação, baseada no critério literal, não é
descabida. Ao contrário, parece ser exatamente isso o que está
escrito no dispositivo. Veja-se que o § 10 prevê o tratamento a ser
dado a' parcela restante", equivalente a 30% das operações de saída
de café, não mencionando, expressamente, que os requisitos
previstos nos incisos 1. II e III devem ser observados em relação ao
conjunto (100°o) daquelas operações, para que, relativamente a
eventual comprovação em percentual acima de 700 c. fosse também
reconhecida a não-incidência do ICMS.

A Fazenda Estadual entende que 70% das operações representam.
de fato, no geral. exportações realizadas, sendo 30°c das saídas com
café com o fim específico de exportação comercializados no mercado
interno. Entretanto, durante a tramitação e votação do Projeto de Lei
n° 1.364/2004, que originou a proposição de lei sob comento, discutiu-
se o objetivo do § 1": permitir que o contribuinte possa comprovar a
exportação do café, além dos 70% previstos no "caput". O § 1° do art.
20 surgiu da irresignação de contribuinte que, segundo seus
representantes, teria condições de comprovar toda a exportação
declarada em documento fiscal. Desta forma, a comprovação do
cumprimento dos requisitos não pode se restringir a 3000 das
operações realizadas, mas deve alcançar o seu total: sobre o
percentual de comprovação que exceder os 70% do 'caput" também
seria reconhecida a não-incidência, com a conseqüente extinção do
crédito tributário. Vale dizer, para ver o seu crédito tributário extinto
em mais de 70° (esse percentual já está garantido pelo "caput" do
artigo), o contribuinte deveria comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos nos incisos 1, II e III do § 1° do art. 2° em parcela superior a
70°'. O que exceder disso estaria extinto por força do § 1°. Assim. não
bastaria a comprovação do cumprimento dos requisitos dos incisos 1.
II e III em relação a' parcela restante" (300 0), para que todo o crédito
tributário fosse extinto, como leva a crer a redação do dispositivo.
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Diante da falta de clareza e precisão do § 10 do art. 2°, sugerimos
o seu veto, por contrariar o disposto no art. 8° da Lei Complementar n°
78. de 9 de julho de 2004, segundo o qual a redação do texto legal
buscará a clareza e a precisão, e também por contrariar o interesse
público, em razão dos possíveis questionamentos que o dispositivo
poderia gerar quanto ao seu sentido e alcance."

Parágrafo único do art. 70:
"Parágrafo único - O Regime Especial de Tributação a que se refere

o "caput" deste artigo perderá a vigência se transcorrido o prazo de
noventa dias sem manifestação legislativa, ficando vedada a
renovação da medida no mesmo exercício."

Razões do Veto
"Com relação ao parágrafo único do art. 7° cumpre-nos enfatizar,

inicialmente, que o "caput" do referido artigo prevê que o Poder
Executivo, quando outra unidade da Federação conceder beneficio
fiscal que causar prejuízo à competitividade de empresas mineiras,
poderá adotar medidas necessárias à proteção da economia do
Estado, reduzindo a carga tributária por meio de regime especial de
tributação de caráter individual, que deverá ser ratificado pela
Assembléia Legislativa, no prazo de noventa dias. O parágrafo único,
por sua vez, prevê que o regime especial de tributação perderá a
vigência, se transcorrido o prazo de noventa dias sem manifestação
legislativa, ficando vedada a renovação da medida no mesmo
exercício.

O art. 7°, em seu "caput", oferece instrumento adicional de proteção
da economia do Estado. Atualmente, o art. 225 da Lei n° 6.763, de
1975. permite a adoção de medidas de proteçãõ da economia mineira
apenas no caso de outro Estado conceder beneficio fiscal não
autorizado em lei complementar ou convênio. Entretanto, existem
benefícios - como a redução de aliquota - que independem de
convênio ou lei complementar, podendo ser implementados por
legislação da própria unidade da Federação, com possibilidade de
causar prejuízo à economia mineira. O art. 7° da proposição de lei,
além de permitir a adoção de medidas também nessas situações, não
alcançadas pelo art. 225 da Lei n° 6.763, de 1975, prevê, ainda, que
elas serão adotadas por regime especial de tributação, expediente
que permite tratamento para casos específicos de modo célere.
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Não obstante, o parágrafo único do art. 7° fragiliza, sobremaneira,
a excepcional faculdade assegurada no caput" do artigo. ao  prever
que, por falta de manifestação da Assembléia Legislativa, no prazo
legal, o regime perde sua eficácia, sendo vedada nova concessão no
mesmo exercício financeiro, ainda que remanescentes os motivos que
levaram à sua concessão, vale dizer, a outorga de benefício fiscal por
outro Estado capaz de causar prejuízo à competitividade de empresas
mineiras. Ocorrendo a perda de eficácia do regime, o contribuinte
mineiro ficaria desprotegido ou até impedido de comercializar seu
produto em outro Estado. em razão da diferença de preço
determinada por tratamento tributário privilegiado concedido aos
contribuintes situados em outra unidade da Federação. A não-
ratificação do regime especial por mero decurso do prazo, sem
manifestação da Assembléia Legislativa, cumulada com a
impossibilidade de renovação do regime no mesmo exercício, poderia
levar à inviabilização da atividade do contribuinte, com reflexos
econômicos e sociais negativos, como o fechamento de empresas e a
conseqüente dispensa de empregados.

A vista disso, sugerimos o veto ao parágrafo único do art. 7° da
Proposição de Lei n° 16.192, por revelar-se contrário ao interesse
público."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados da proposição em causa. as quais
ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da
Assembléia Legislativa.

Aécio Neves. Governador do Estado."
- A Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Dos Srs. Patrus Ananias de Sousa, Ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. e Aécio Neves da Cunha. Governador do
Estado, encaminhando cópia de termo de aditamento a convênio
firmado entre a União e oEstado com vistas à implantação do
Programa de Incentivo à Produção e Consumo de Leite - Leite E
Saúde. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100. inciso XVI, do Regimento
Interno.)



Da Sra. Denise Frossard, Deputada Federal. comunicando sua
eleição para Presidente da Comissão Especial Destinada a Emitir
Parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 349-A. de 2001.

Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior, Presidente do IPSEMG,
prestando esclarecimentos em atenção a pedido de informação
encaminhado por meio do Requerimento n°1.616/2003. do Bloco PT -
PCdoB. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.616/2003.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil.
prestando informações relativas a pedido de diligéncia da Comissão
de Justiça encaminhado por meio do Ofício n° 1.256/2004/SGM. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.597/2004.)

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:

REQUERIMENTOS
N° 3.173/2004, do Deputado Célio Moreira. solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão do
título de Cidadão Honorário de Minas Gerais a Dom Walmor de
Oliveira Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte.

N° 3.174/2004. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Padre Wagner Augusto
Portugal pela celebração de sua primeira missa. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N°3.175/2004. do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Agricultura com vistas à inclusão dos
municípios que menciona no Programa Barracão do Produtor. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.176/2004. do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação Ezequiel Dias -
FUNED - pelo transcurso do 97° aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 3.177/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Estadual Neider
Moreira por sua posse como Secretário de Estado Extraordinário para
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Assuntos de Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais. (- À
Comissão de Administração Pública.)

N° 3.178/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com as Indústrias de Meias
Peixinho Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de
Fora 2004.

N° 3.179/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Empresa Construtora Europa
Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N 3.180/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Kaíque Indústria de Roupas
Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N° 3.181/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Empresa Ascon Indústria
Gráfica Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de
Fora 2004.

N° 3.18212004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Empresa Moinhos Vera Cruz
S.A. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N° 3.183/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Bom Clima Pedras Ltda. pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N 3.184/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Becton Dickinson Indústrias
Cirúrgicas Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de
Fora 2004.

N° 3.185/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Indústria e Comércio Lusar
Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N° 3.186/2004. do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Labirinto Jeans pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N° 3.187/2004. do Deputado Leonardo Moreira. solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Empresa Bianchi Indústria e
Comércio Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de
Fora 2004.

N° 3.188/2004. do Deputado Leonardo Moreira. solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a Empresa Curtume Real
Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N° 3.189/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Padaria e Confeitaria Oásis
Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004.

N° 3.190/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Empresa Mundifer Ltda. pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Srs.

Deputados, inicialmente registro a presença em Plenário de vários
candidatos a Prefeitos. Eles cumprem dupla jornada, ou seja, além de
candidatos, estão aqui cumprindo o seu papel de parlamentares. Entre
eles, registro a presença dos Deputados Gil Pereira, Mourão, João
Leite, Olinto, Leonídio e tantos outros que, apesar das candidaturas.
vêm aqui cumprir seu papel. Entendi importante fazer esse registro.

Sr. Presidente, minha vinda à tribuna hoje se dá em razão do
pronunciamento do Deputado Weliton Prado na semana passada,
quando falou dos investimentos do Governo do Estado no Triângulo
Mineiro. Na oportunidade, o ilustre Deputado disse que o Governo não
está atendendo àquela região. Todavia, essa informação não é
verdadeira. Estamos tendo, da parte do Governador Aécio Neves e de
todo o seu Governo, atenção e investimentos. Vou procurar aqui:
lógico que não serei preciso. O número de investimentos e de ações
do Governo do Estado em favor do Triângulo Mineiro é muito maior do
que o que conseguiremos listar aqui. No entanto, quero falar pelo
menos dos mais importantes.

O Deputado Weliton Prado não pode alegar ignorância, pois, além
de estar no Triângulo, convidei-o pessoalmente para ir a Limeira do
Oeste e a Frutal, quando o Governador lá esteve levando dois
grandes investimentos: a 'cervejaria do grupo Arauco e a usina
Coruripe, em Limeira. Além dos investimentos, ressalta-se a própria
presença do Governador, que enfrentou, com muito vigor, a guerra
declarada por Goiás, Mato Grosso do Sul e tantos outros Estados.

0 grupo da usina Coruripe, por exemplo, que tem uma usina em
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lturama e outra em Campo Florido, estava prestes a instalar sua
terceira unidade em Goiás ou no Mato Grosso do Sul. No entanto, a
ação enérgica do Governador fez com que ela viesse a se instalar no
Município de Limeira do Oeste. Hoje, sua construção está em fase
final e gera mais de 2 mil empregos em um município de menos de 10
mil habitantes.

E preciso registrar que o Governador foi a Limeira do Oeste para
lançar esse empreendimento e assegurar a instalação do grupo
Coruripe, tão importante para o Triângulo Mineiro. No mesmo dia, fez
o lançamento da cervejaria Arauco em Frutal, que também se
encontra em fase de construção e vai gerar ICMS para o Estado e
empregos para a região.

E necessário ressaltar ainda o apoio do Governador e de todo o seu
Governo, do Banco de Desenvolvimento e dos órgãos ambientais do
Estado, a fim de que grupos do Estado de São Paulo venham instalar-
se em Minas Gerais, como é o caso dos grupos Moema e Vale do
Rosário, que estão instalando, em Itapagipe e Frutal. unidades
industriais de usinas de açúcar e álcool, gerando um enorme volume
de empregos e investimentos para a nossa região.

Portanto, serão investidos, no Governo Aécio Neves,
R$1.000.000.000,00 pelo setor sucroalcooleiro. no Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba, gerando ali mais de 10 mil empregos diretos.

E preciso destacar que o Governo e o Governador têm dado apoio
decisivo para que as empresas se instalem em Minas Gerais para
gerar empregos. O Deputado Weliton Prado disse que nossas
empresas estão transferindo-se para Goiás. E preciso dizer que isso
não é verdade. Elas já iam antes de o Governador Aecio Neves
assumir o Governo. Hoje, o Governo de Minas tem atuado
decisivamente, vigorosamente, para atrair esses investimentos e gerar
divisas para Minas Gerais e emprego para o povo mineiro,
especialmente no Triângulo e Alto Paranaíba.

Indústrias do setor moveleiro estão instalando-se no Triângulo.
Teremos ali investimentos da ordem de R$105.000.000,00 para
geração de empregos. Na área do setor químico, o Triângulo está
recebendo incrementos significativos, especialmente da FOSFERTIL,
em fase de expansão, com investimentos de R$263.000.000,00.

A COPASA está fazendo significativos investimentos no Triângulo
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Mineiro. Segunda-feira. o Presidente da COPASA, Dr. Mauro
Ricardo, esteve em Fronteira, em Fruta!, lançando ali mais de
R$2.000.000.00 de investimentos da COPASA em nossa região.

A CEMIG está implantando a Usina Pai Joaquim, um investimento
de R$45.000.000.00. Também está investindo na Capim Branco,
empreendimento em que a CEMIG ainda é minoritária. Está investindo
em Capim Branco mais de R$400.000.000.00. E evidente que isso vai
aquecer a economia de nossa região, provocando expressiva geração
de empregos.

Programa Luz para Todos, em que os municípios estarão isentos da
contrapartida. Todo o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba terão,
como todo o Estado de Minas Gerais, 100% de eletrificação rural, sem
onerar os cofres dos municípios da nossa região. A eletrificação
urbana tem a expansão já em andamento, e os municípios da região
do Triângulo Mineiro receberão também investimentos da CEMIG para
que possam fazer a extensão de eletrificação urbana para toda a
população.

Ao pequeno produtor rural. Dos contratos da Agricultura Familiar,
feitos em parceria entre o Governo de Minas e o Governo Federal,
para safra 2003-2004, foram liberados mais de R$80.000.000,00 para
o Triângulo.

Quero crer que foi muito mais por desinformação que o Deputado
Weliton Prado, jovem parlamentar querido desta Casa, amigo nosso.
assim falou. Espero que tenha sido mais um arroubo da sua juventude
que má-fé querer dizer que o Governo Aécio Neves tem investido
pouco no Triângulo Mineiro.

E preciso dizer que em Araguari o IEPHA está fazendo tombamento
provisório do conjunto arquitetônico da antiga Estação da Estrada de
Ferro Goiás. O prédio está sendo restaurado e transformado na sede
da Prefeitura de Araguari e abrigará também o museu-escola do
acervo da Estrada de Ferro Goiás.

Em Uberaba. está sendo desenvolvido um projeto para criação do
Museu do Sertanejo. A cidade de Fronteira recebeu mais de 600 livros
da área de cultura do Governo do Estado.

A COHAB já entregou, em Nova Ponte, 97 casas, beneficiando
diretamente 400 pessoas. Um investimento de R$560.000.00. Ainda
serão entregues obras iniciadas pela COHAB. em 2004: em Santa
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Vitória, 70 casas: em Uberaba. 160: em Uberlándia. 218: em
Iturama, 24; em Ituiutaba, 100; em lbiá, 205 casas.

O programa COHAB Itinerante tem visitado todos os conjuntos
habitacionais do Triângulo Mineiro, renegociando dívidas e, assim,
regularizando a situação dos moradores dos conjuntos habitacionais
da COHAB.

E preciso dizer também que, na área da Secretaria de Transportes e
Obras Públicas, há um volume alto de investimentos. Aqui está o
Deputado Paulo Piau, grande parceiro desse projeto. Há parceria com
o setor sucroalcooleiro e com o Governo do Estado de Minas Gerais.

As ações do Governador Aécio Neves permitiram que, em parceria
com o setor sucroalcooleiro, grupos como Coruripe, Carlos Lyra, João
Lyra pavimentassem estradas que já estão em andamento. De
Iturama a Limeira do Oeste, as obras já estão em andamento. Em
Campo Florido e Pirajuba. as obras também estão andando. Na obra
da BR-262, rodovia federal, que liga Campo Florido a Boa Sorte, o
Governo Estadual já investiu R$1.700.000.00, em contrapartida, para
o asfaltamento dessa rodovia. Grupiara e Douradoquara são cidades
que também estão recebendo asfaltamento do Governo do Estado.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Zé Maia, quero
cumprimentá-lo pela observação feita com relação ao Governo Aécio
Neves, que, em nossa avaliação, é ativo, presente, inteligente e busca
parcerias, até mesmo com o Governo Federal. Não interessam as
posições partidárias. o que interessa é o Governo do Estado.

Pedi a palavra para dizer que na semana passada tivemos a reunião
do Conselho de Industrialização do Estado, que avalia os projetos de
desenvolvimento econômico, sobretudo os industriais, incluindo a
fábrica de cerveja que está sendo instalada em Frutal. Foram quase
R$800.000.000,00 em investimentos só naquela região, gerando
aproximadamente 3 mil empregos diretos, o que equivale a 15 mil
empregos diretos e indiretos.

Quero apenas somar-me ao pronunciamento de V. Exa. e dizer que
o Governo Aécio Neves está presente. cumprindo a sua missão muito
bem em favor do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Zé Maia - Agradeço. Deputado Paulo Piau. V. Exa. é
do Triângulo e é testemunha de todos esses investimentos do
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Governo Aécio Neves na região. A participação do Deputado aqui
reforça e nos dá o aval do que estamos atestando, testemunhando o
que o Governo tem feito em nossa região.

As rodovias federais não têm recebido do Governo Federal a
atenção que o Governo do Estado tem dado às rodovias estaduais,
que hoje estão em muito melhores condições que as federais, que no
Triângulo estão um caos. Há rodovias que já foram interditadas, o que
tem trazido um grande prejuízo para o desenvolvimento da nossa
região.

Há ainda vários investimentos, como o caso do aeroporto de
Iturama, cujo projeto já está concluído. Teremos R$7.800.000,00 de
2005 a 2007, para concluirmos esse aeroporto, importante na atração
de investimentos e de empresas que querem instalar-se no Triângulo.

O trecho entre Ipiaçu e Capinópolis está sendo recapeado. E 4.9km
da MG-413 entre Araguari e Caldas Novas estão sendo recapeados,
com um investimento de R$300.000,00. A MG-255. entre Francisco
Sales e Iturama, onde trafegamos constantemente, está recebendo
um investimento de R$760.000.00.

Está havendo ainda a recuperação de pontos críticos da MG-190.
entre Nova Ponte e o entroncamento da LMG-798, com investimento
de R$300.000.00, cuja obra está em fase de licitação.

Haverá recapeamento da ligação entre iturama e Carneirinho, a
MGT-497. Houve inauguração de ponte em Porto Alencastro, e o
Governo, ao ver o aumento do tráfego que haveria na BR-255,
disponibilizou R$800.000,00 para recuperação do trecho da MGT-497
entre lturama e Carneirinho. E uma recuperação de importante trecho
de nossa região.

Vários convênios foram assinados para fornecimento de material
betuminoso de massa asfáltica para asfaltar, a partir de agosto e
setembro, bairros de nossa região.

Haverá a recuperação de pontos críticos da LMG-798, entre o
Município de Uberaba e o entroncamento da MG-190, com
investimentos da ordem de R$750.000,00. Essa obra está em fase de
licitação e, em breve, estará em execução.

O Governo de Minas iniciou também um processo licitatório para a
construção do Centro de Paleontologia de Peiropólis, em Uberaba,
com investimento de R$2.850.000,00.

ri- -Li



263
Na área de saúde também há importantes investimentos. Quero

invocar o testemunho do Reitor da Universidade Federal, Prof.
Arquimedes. que me pediu para agradecer ao Governador Aécio
Neves a atenção dada ao Hospital Escola de Uberlândia, os
investimentos, o que tem sido fundamental para a sua recuperação.
Já agradecemos pessoalmente ao Governador Aécio Neves. Foram
R$1.085.000,00 para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Uberlândia e R$398.000.00 para o Hospital Escola da Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro. A terceira etapa do Hospital do
Povo, em Iturama. já está em fase de construção com recursos
liberados pela Secretaria de Saúde do Governo Aécio Neves.

Na segunda fase, informo ao Prof. Arquimedes que o Governo Aécio
Neves disponibilizará R$2.210.000.00 para o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia; R$980.000,00 para o Hospital
Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba:
R$245.000,00 para o Hospital da Criança, recado que vai
especialmente para a Vereadora Terezinha Carta Fina, que muito tem
lutado pela instituição.

Na educação. mais de R$2.000.000.00 foram liberados para a
recuperação de 46 escolas em 15 municípios, entre elas a Escola
Bom Sucesso, em Carneirinho: Escola Isoldino. em Oliveira do Oeste;
Escola Eufrazino, em Monte Alegre de Minas: e Escola Rotary. em
ltuiutaba. Em mobiliário e equipamentos, 94 escolas da região
receberão R$244.000.00, distribuídas em 45 municípios. Em 2003,
foram R$552.000,00 para 173 escolas de 53 municípios.

Na área de segurança pública, o Governador inaugurou, em
novembro de 2003, a Penitenciária Prof. João Pimenta da Veiga. em
Uberlândia, criando 396 vagas, com investimentos de
R$7.600.000.00. Em julho de 2004, inaugurou o Presídio Irmãos
Naves, em Araguari, com 140 vagas e R$1.400.000,00 investidos. Em
2005 e 2006. começarão as obras da penitenciária de Uberaba. com
255 vagas e possibilidade de chegar-se a 396. Foi instalada uma
unidade regional colegiada do Conselho de Política Ambiental do
Estado de Minas Gerais - COPAM -, descentralizando o licenciamento
ambiental para os pequenos investimentos. O IEF instalou três
núcleos operacionais no Triângulo, em ltuiutaba, Iturama e Araguari,
já inaugurados e em funcionamento.



Nunca o Triângulo foi tão bem-atendido. De Uberlândia, tivemos
o Secretário de Agricultura, Odelmo Leão; de Araxá, o Secretário de
Turismo, Araceli de Paula; e, recentemente, o Prefeito de Uberaba,
Marcos Monte. foi indicado para a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes. O Deputado Silas Brasileiro substituirá o Deputado
Odelmo Leão. Nunca um Governador investiu tanto no Triângulo como
Aécio Neves. Além da presença forte do Governo, que faz frente às
investidas dos Governos de São Paulo. Goiás e do Mato Grosso do
Sul, que assediavam as empresas mineiras, para que se mudassem
para seus Estados. A ação enérgica do Governador permite que as
empresas permaneçam aqui. E o que é mais importante: a cada dia
recebemos mais empresários que vêm instalar seus negócios no
Estado, gerando emprego. As áreas de saúde, educação e as
rodovias em construção na região nos garantem que nunca houve, na
história do Triângulo, um Governador com tanta atenção e presença
quanto Aécio Neves. Lá, dizemos que o Triângulo nunca se sentiu tão
mineiro quanto agora.

O Deputado Weliton Prado está equivocado. Ele não está vendo OU
não está querendo ver as ações do Governo do Estado. Conhecemos
as dificuldades financeiras encontradas pelo Governador ao assumir o
Estado, mas não viemos reclamar do passado. Apesar das
ndificuldades, O Governador atende, investe e gera emprego no
Triângulo, cuidando da saúde, do transporte e da educação.

Ao encerrar minhas palavras, é preciso dizer que o Ministro Pedro
Malan e o Governo Federal têm feito retaliações ao Governo de
Minas, exigindo que este reduza sua despesa com os funcionários
públicos.

Temos visto desta tribuna vários Deputados, aliados do Governo
Federal...

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nobre Deputado Zé
Maia, esta Presidência concedeu-lhe 4 minutos a mais e o Deputado
André Quintão está aqui, ao meu lado, esperando V. Exa. terminar o
seu discurso.

O Deputado Zé Maia - Concluindo. o Governo Federal está criando
empecilhos para os empréstimos que Minas Gerais tem buscado fazer
no exterior. Há necessidade do aval do Governo Federal, mas isso
não está acontecendo, dadas as retaliações do Governo e de seu
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Ministro Malan. O Governo quer que o Estado de Minas reduza as
suas despesas com a folha de pessoal.

Deputados como Weliton Prado e Rogério Correia têm cobrado do
Governo de Minas o aumento das suas despesas com pessoal. É
preciso que o Governo Federal e a sua base, na Assembléia, façam
um acordo para aumentar ou diminuir a despesa com pessoal.

Portanto deixo esse registro da retaliação do Governo Federal com o
Governo de Minas, O Ministro Malan tem negado o aval, enquanto o
Governo de Minas não reduzir a sua despesa com pessoal. E preciso
que o povo mineiro, especialmente os funcionários públicos, saibam
disso. Muito obrigado. Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia. Foi bom que o orador que me antecedeu fosse o nobre
amigo Deputado Zé Maia, até para dar a oportunidade de. neste
momento, abordarmos aqui o salto, a reviravolta e os bons ventos
trazidos pelo Governo Lula para o País e para Minas Gerais.

Aquelas pessoas inconformadas com a derrota eleitoral das últimas
eleições queriam o fracasso, a derrota: queriam que o Brasil
naufragasse no Governo Lula. Mas felizmente, com apenas um ano e
sete meses de Governo, o Brasil começa a mostrar resultados no
plano econômico, no plano social e no plano da política internacional,
absolutamente incontestáveis.

Se o Triângulo Mineiro hoje, de acordo com o Deputado que me
antecedeu, sofre tantas intervenções, grande parte delas é resultado
da ação do Governo Federal, como, por exemplo, a eletrificação rural -
o programa Luz para Todos, do Governo Federal, que proporcionará
energia às 12 milhões de pessoas do campo até o final do seu
Governo. Além disso, milhares de famílias pobres foram atendidas no
Triângulo pelo programa Bolsa-Família, e em toda a Minas Gerais. E
agora, como resultado de sua macroeconomia e política econômica, o
Governo Lula, descontados aqueles postos de trabalho eliminados
pelo desemprego tecnológico, só neste ano já apresenta a cifra de
1.200.000 novos empregos.

Deputado Padre João, Deputada Maria José Haueisen. o Brasil já



possui uma média projetada de crescimento econômico que pode
variar de 41i a 5%.

Algumas agências internacionais estão prevendo crescimento de 5%
ao ano. Uma lembrança: na era FHC, a média de crescimento foi de
1,5°o, aliás, comandada a economia pelo Ministro Malan. Isola!
Ministro Malan hoje no Governo Lula. não, Deputado José Maia!

V. Exa. tem razão. O Ministro Malan e o Presidente Fernando
Henrique discriminaram Minas Gerais, discriminaram o Governo do
Estado. Nunca se viu Ministro do Governo Fernando Henrique em
Minas, O Malan não tinha nem coragem de vir ao nosso Estado.
Agora, não. O Ministro Palocci esteve, com o Presidente Lula,
almoçando com o Governador Aécio Neves. Talvez V. Exa., com os
seus atributos de Deputado presente no Triângulo, não tenha
acompanhado que o Ministro Palocci e o Presidente Lula abriram uma
excepcional idade para Minas, concedendo aval para empréstimo de
US$330.000.000,00 - processo que faz parte, telespectador mineiro,
de importante programa que asfaltará a sua cidade, que ainda não
tem ligação asfáltica. Haverá, portanto, recurso internacional, a partir
do aval e da reforma tributária do Governo Lula.

Telespectador que tem um amigo com imóvel rural sem eletrificação.
o Governo Lula fará a eletrificação, porque respeita o pacto federativo,
não discrimina Minas Gerais, atende aos pleitos do Governador Aécio
Neves, mesmo ele não sendo do PT, mas de partido adversário no
plano nacional.

Um governo tem de respeitar o povo. os Estados, e não fazer
política menor, como fazia o Presidente Fernando Henrique, que está
querendo inviabilizar, no Congresso. o Programa de Parceria Público-
Privada - PPP -, escrevendo artigos contra ele.

Nesta Assembléia, a Oposição. o PT e o PCdoB votaram com o
Governador Aécio Neves a favor do PPP, porque se trata de um
programa importante. Muitas das obras relatadas pelo Deputado José
Maia podem ser estimuladas pelo PPP, como as rodovias. Esta Casa
ajuda o Governador a governar, emendando e melhorando os seus
projetos.

Em Brasília, o Presidente Fernando Henrique, talvez inspirado no
Ministro Malan, ao qual V. Exa. se referiu, está lá para perturbar o
Presidente Lula. Mas ninguém o deterá, nem mesmo a Organização



Mundial do Comércio - OMC -. o FMI, porque na OMC o Brasil
derrotou a política de subsídios para o algodão e o açúcar. Temos
uma política internacional que pensa no povo brasileiro. E o
Presidente Lula teve a responsabilidade de dizer que não construiria o
primeiro andar da nossa Casa, deste país chamado Brasil, sem fazer
o alicerce, e que não construiria o segundo andar, sem fazer o
primeiro.

O primeiro ano do Governo Lula, com a herança maldita do
Presidente Fernando Henrique, foi de muita dificuldade. Mas
vencemos as dificuldades, e hoje temos programas sociais exitosos:
4.500.000 famílias no Bolsa-Família, o Luz para Todos. O Governo
Fernando Henrique, no ano em que liberou mais recursos à agricultura
familiar, destinou 2.8 milhões. Deputado Dimas Fabiano, e agora, só
neste ano, o Governo Lula disponibilizou 7 milhões para a agricultura
familiar. Hoje, os pequenos. médios e até grandes produtores, que
têm outras formas de acesso ao crédito, estão dizendo que o
Presidente Lula é o Presidente da agricultura familiar, porque nunca
se teve tanta facilidade de acesso ao crédito para aqueles que vivem
no campo, nas pequenas e médias cidades, e necessitam desse
incentivo.

Rechaço as idéias levantadas pelo Deputado Zé Maia. Não há
discriminação: pelo contrário, muitos estão com dor-de-cotovelo
porque nunca viram tantos Ministros trazerem recursos para Minas
Gerais e para Belo Horizonte. Felizmente, hoje, temos um Governo e
um Ministro sérios. O Ministro Palocci é um dos homens mais
respeitados na área econômica e na social. E essa estabilidade que
permite ao Governo Lula avançar com segurança e sustentabilidade.
O Brasil está gerando emprego, crescendo com distribuição de renda,
e não com uma bolha eleitoral. como era comum em planos de
pirotecnia, de imprensa. Não foi preciso um Plano Palocci, mas
apenas a seriedade do Presidente Lula, convocando os Governadores
para participar desse esforço nacional.

O Governador Aécio Neves tem dado sua parcela de contribuição ao
negociar em nome de outros Governadores. Ele tem diálogo aberto
com o Presidente Lula, o que evita incoerências como as do ex-
Presidente Fernando Henrique, que queria boicotar o PPP no
Congresso Nacional. Felizmente, Minas Gerais, sob os auspícios do
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respeito do Presidente Lula, tem trilhado o seu caminho com
responsabilidade. Desejamos que essa responsabilidade cada vez
mais se instale nos municípios de Minas Gerais. Malan, nunca mais:
viva o Palocci!

O Deputado Zé Maia (em aparte)' - Serei breve. Farei uma
retificação: o Ministro Palocci tem sido tão igual ao Malan que acabei
me confundindo. As retaliações vinham por parte do Palocci. O
Governo Federal havia se negado a prestar o aval.

Quem está fazendo a diferença da vinda de recursos para Minas
Gerais é o Governo Aécio Neves, e não o Presidente Lula ou o ex-
Presidente Fernando Henrique. Itamar Franco travou uma guerra
ferrenha contra o Governo Federal.

Quanto ao Pró-Acesso, o Governo Federal está dando apenas o
aval e quanto à eletrificação rural, sabe-se que 40% dos recursos são
do Governo Federal e 60% do Governo do Estado e da CEMIG.
Obrigado.

O Deputado André Quintão* - O povo não quer saber o DNA da
obra, pois ela é uma obrigação do poder público. O dinheiro não é do
Presidente Lula nem do Governador Aécio Neves, mas do
contribuinte, de quem paga impostos. Felizmente, hoje, existe respeito
ao pacto federativo. Minas Gerais, graças à responsabilidade nacional
do Presidente Lula, está recebendo os recursos federais, o que não é
favor algum. Nosso Presidente respeita o povo de Minas Gerais.

Estive, hoje, na Polícia Federal, acompanhado do nosso candidato
em Virgem da Lapa, para solicitar proteção especial no processo
eleitoral dessa cidade. A situação em Virgem da Lapa é séria. Várias
denúncias e ameaças são feitas. Pessoas estão andando armadas,
mostrando o revólver e tentando coagir o direito dos cidadãos e dos
partidos políticos de fazer suas campanhas eleitorais. Também
estivemos no TRE e iremos à Procuradoria Regional Eleitoral.

Estão ocorrendo ameaças físicas aos nossos companheiros da
cidade de Virgem da Lapa. Já existe um caso, em eleição anterior, de
assassinato no processo eleitoral, e, por isso, queremos prevenir para
que nada de grave aconteça.

Aproveito a presença da Deputada Maria Tereza Lara para externar
nossa solidariedade pessoal e partidária à companheira Maria do
Carmo Lara e ao nosso Ministro das Cidades, Olívio Dutra.



Estamos vivendo no séc. XXI. sob um regime democrático. É
inaceitável uma situação como aquela de desrespeito a um Ministro, a
um ser humano. Não devemos jogar telha, poeira, pedra em ninguém,
nem em ser humano nem em animal, e, muito menos, naqueles que
estão ocupando cargo público.

Isso é um absurdo, é política do século retrasado. Deputado
Gustavo Valadares, parlamentar de um partido importante. enraizado
em várias cidades mineiras, precisamos extirpar essa política violenta.
do atraso, do revólver, da violência física, de ataques pessoais, da
realidade da política nacional, em especial, da política mineira.
- Estamos muito atentos a essa situação. Ontem o Deputado Durval
Angelo esteve nesta tribuna para denunciar violências cometidas em
outras cidades. Quero informar aos órgãos de segurança pública do
Estado. à Procuradoria Regional Eleitoral e à Polícia Federal a
situação da cidade de Virgem da Lapa. no vale do Jequitinhonha. Com
antecedência, estamos solicitando um cuidado especial no seu
processo eleitoral, em razão do clima pesado, tenso e violento que lá
impera, não por causa da população, que é pacífica e ordeira, mas por
causa de alguns atores politicos que não querem abrir mão do poder.

Mais uma vez, quero dizer que Minas se orgulha de estar sendo
respeitada como deve pelo Presidente Lula. Muito obrigado.

"- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham nas galerias e
pela TV Assembléia, antes de me referir aos assuntos que trago para
os Deputados e todo o povo mineiro, não posso deixar de tecer
algumas considerações sobre o debate que acaba de ocorrer, até
porque tenho um respeito enorme por ambos colegas: André, com
certeza um dos Deputados mais atuantes desta Casa, brilhante em
sua vida pública, e meu querido irmão e companheiro de partido, Zé
Maia, uma das maiores revelações da política mineira e liderança de
todo o Triângulo Mineiro que hoje se consolida como liderança de
Minas Gerais. Cada um deles traz seu entendimento a respeito de
questões relacionadas à vida do povo mineiro e brasileiro.

E preciso ficar claro que as paixões partidárias são legítimas e
necessárias no processo democrático, mas não podemos permitir que



nos ceguem. Certamente, é indiscutível a importância do aval do
Governo Federal para Minas Gerais. Aliás, na semana passada,
manifestava-me para que fosse cobrada do Presidente Lula a
concessão desse aval na visita que fez a Belo Horizonte na sexta-feira
passada. De fato, para nossa alegria, toda a imprensa noticiou sua
disposição de atender a essa justa reivindicação do Governador Aécio
Neves.

Por outro lado, não é justo dizer, Deputado André Quintâo, que
havia retaliação do Governo do PSDB e que não recebíamos a visita
de nenhum Ministro, como V. Exa. disse.

Para lembrar alguns fatos, o Ministro José Serra aqui esteve, às
vésperas da eleição passada. trazendo a ajuda do Governo Federal
para a área da saúde, ao meu querido companheiro Célio de Castro,
com quem tive a honra de ser Prefeito ao mesmo tempo, ele, da
Capital mineira, e eu, de Divinópolis, diga-se de passagem, uma das
mais brilhantes figuras públicas que muito já serviu a Minas Gerais.

O Ministro José Serra trouxe alguns milhões de reais para
programas, entre eles um que viabilizava agentes de saúde, que se
multiplicaram por toda a Belo Horizonte.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
posso contribuir?

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente, Deputado João Leite.
Naquela época. V. Exa. era Deputado e, participando do pleito,
acompanhou de perto a postura, acima de tudo, suprapartidária e
comprometida com a saúde, do Governo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Lembro-me muito bem do
episódio. Eu era candidato pelo PSDB quando o Ministro Serra veio a
Belo Horizonte trazer ao Dr. Célio de Castro os recursos que
possibilitaram a contratação de 3 mil agentes comunitários de saúde.
Tive a oportunidade de encontrá-los, muitas vezes durante a minha
campanha, no Alto Vera Cruz e no Taquaril, carregando aquela bolsa
a tiracolo do Ministério da Saúde.

Naquele dia, estive na Prefeitura, com o Senador Azeredo e o
Ministro Pimenta da Veiga, quando trazia recursos para aquele
Governo, possibilitando que Belo Horizonte, que não desejava
participar do programa Saúde da Família, fosse a cidade com mais
equipes de Saúde da Família naquele momento. Faço justiça ao
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Ministro Serra. No momento em que o PSDB disputava eleição em
Belo Horizonte, ele trouxe, para aquele Governo, esse recurso.

Já que acompanhava o pronunciamento de V. Exa., gostaria apenas
de apoiá-lo, pois está correto. Essa é a verdade dos fatos. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Deputado João Leite. E
muito oportuna a sua observação, pois V. Exa. foi testemunha de todo
aquele momento político que trouxe um ensinamento. O Governo
Federal, comandado pelo PSDB, enviou o seu Ministro, do mesmo
partido, para trazer um beneficio ao povo de Belo Horizonte, por meio
do Prefeito do PSB. apoiado pelo PT, figura digna que disputava a
eleição no momento, enfrentando um candidato do PSDB. E bom que
isso seja exposto de forma clara, já que estamos nos referindo a fatos.

Um ano após, já transcorrido o processo eleitoral, ainda na condição
de Ministro, em 2001, o Ministro José Serra foi a Divinopolis levar ao
Prefeito que havia vencido as eleições deste Deputado e à cidade de
Divinópolis especialmente uma ajuda de pouco mais de
R$2.000.000,00, o que possibilitou a implantação dos equipamentos
do Hospital do Câncer do Centro-Oeste mineiro, modelo e referência,
para o qual já tivemos a alegria de contribuir desde o primeiro
momento, como membro do Conselho da Associação de Combate ao
Câncer - ACOM -, no Centro-Oeste mineiro. Depois de contribuir como
Prefeito daquela cidade, tendo sido derrotado nas eleições para
Prefeito e atuando em Brasília, bem próximo do então Presidente da
Câmara. Deputado Aécio Neves, tive a oportunidade de contactar o
Ministro José Serra e outras lideranças da nossa região. E o Ministro
aqui veio, mais uma vez, trazendo os benefícios do Governo Federal,
cumprindo a sua missão.

Tive a oportunidade de encontrar aqui, em Minas, o próprio
Presidente Fernando Henrique, inaugurando trechos da Fernão Dias.
que, durante a gestão daquele Governo, teve uma importante parte de
suas obras concluída. Não existiu a situação de retaliação a que se
refere o Deputado André, e sim um desentendimento. uma
desarmonia entre o Governador Itamar Franco e o Presidente
Fernando Henrique, e. neste momento, não nos cabe fazer um
julgamento, sob pena de sermos injustos. Hoje o Governador Aécio
Neves trilha um caminho de estadista, o caminho da busca de
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entendimento, da conjugação de esforços. Procura ser parceiro do
Presidente Lula, quando dialoga com os demais Governadores e com
a bancada mineira do PSDB; busca o entendimento para ajudar o
Presidente Lula a aprovar projetos. O Deputado André lembrou que a
Bancada do PT votou a favor ou pelo menos de alguma forma
contribuiu para o processo de discussão e votação do projeto de
parceria público-privada nesta Casa. O PSDB ajudou a viabilizar
algumas reformas necessárias para que o Governo tivesse a
perspectiva de manter o equilíbrio da economia e pensar em um
crescimento para este País, o que todos desejamos,
indiscutivelmente.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Agradeço, Deputado Domingos
Sávio, e o faço apenas para parabenizar V. Exa., que tem dado um
exemplo de atuação parlamentar nas comissões e neste Plenário.
Desta tribuna, V. Exa. nos tem trazido ponderações equilibradas, o
que faz muito bem para a elevação do nível dos debates desta Casa.
O registro dos fatos como se deram efetivamente, como V. Exa. muito
bem relata nesta oportunidade, reestabelece a verdade dos fatos,
dando às pessoas que nos assistem uma versão absolutamente
verdadeira do que houve no passado e do que há no presente, para
que possam fazer um julgamento correto. Portanto queria apenas
parabenizar V. Exa. pela firmeza, pela forma correta, pelos dados e
números absolutamente irretocáveis que V. Exa. nos traz, dando um
ensinamento dos fatos que ocorreram no passado. Parabéns! Muito
obrigado pelo aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Eu que lhe agradeço. Deputado Zé
Maia. Seguindoesse raciocínio da parceria, no sentido de dar uma luz
do entendimento e, principalmente, da informação, quero fazer uma
referência ao programa de eletrificação que ocorre neste momento em
Minas Gerais e no Brasil. Esse é um programa fruto de parceria do
Governador Aécio Neves com a equipe da CEMIG.

Faço aqui um destaque para todos os funcionários da CEMIG, em
particular para o Diretor José Maria Macedo, que cuida
especificamente dessa área de expansão e distribuição de energia
elétrica. Esse é um programa que conta com a presença do Governo
Federal, do Governo Estadual, e. para o alívio de todos, agora sem a
necessidade de participação das Prefeituras. Mas foi o Governo
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Fernando Henrique que, com sabedoria e cuidado. criou o fundo
que hoje sustenta esse programa. O recurso que está possibilitando
fazer a eletrificação para milhões de pessoas em Minas e no Brasil foi
uma tomada de atitude correta, equilibrada, de planejar o
desenvolvimento energético neste País, e feita pelo Governo
Fernando Henrique. Minas Gerais, que está recebendo uma cifra
específica por intermédio do Ministério das Minas e Energia. para
fazer a composição do custo que irá possibilitar levar a energia a
milhares de cidadãos no interior de Minas, arrecada do contribuinte
mineiro, por meio da CEMIG, por ano, três vezes o valor que está
voltando. Neste ano de 2004, estaremos arrecadando, com certeza.
algo acima de meio bilhão de reais.

Dizia que. enquanto estaremos arrecadando mais de
R$500.000.000,00 do povo mineiro, de cada cidadão de Minas, de
você que nos está ouvindo, de cada Deputado aqui que paga a sua
continha de luz no final do mês, vai incluso um recurso para o Fundo
de Desenvolvimento Energético do Pais. Ele foi criado no Governo
Fernando Henrique, só que não nos moldes da dDE, que é
simplesmente para fazer superávit fiscal, como. infelizmente, tem
ocorrido. Na dDE, o dinheiro fica trancado e não é usado para o fim
criado.

Então, o dinheiro arrecadado do povo mineiro começa a chegar, só
que ainda numa parcela infinitamente inferior ao que é arrecadado.
Some-se a essa parcela que vem do Fundo nacional, por via do
Ministério das Minas e Energia, os recursos do Governo do Estado de
Minas Gerais. Com isso, num processo de parceria Governo Federal-
Governo Estadual, leva-se energia elétrica para a zona rural e para
aqueles da zona urbana que ainda não a têm.

Trago. portanto, uma luz, embora a CEMIG faça isso com mais
eficiência que eu.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Muito obrigado,
companheiro Domingos Sávio. Não queria aparteá-lo, pois. em razão
de estar em campanha na minha cidade, estou muito cansado. No
entanto gostaria de fazer uma reflexão, principalmente para que as
pessoas que estão nos vendo pela TV Assembléia façam uma
reflexão e vejam o lado justo das coisas.

Se Fernando Henrique Cardoso criou esse Fundo, ele não teve a
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sua serventia. O que presenciamos no Governo Fernando
Henrique Cardoso foi o apagão. Ele não conseguiu garantir a energia
para quem já a possuía. Temos de entender essa questão.

Não quero que, ouvindo essa fala, as pessoas pensem que o
Fernando Henrique era uma pessoa má. Podem dizer: existia o fundo,
mas ele deixou a população no escuro. Não é bem assim.

Na verdade, se os Prefeitos estão livres da contribuição para fazer
chegar energia elétrica na casa da população - façamos justiça -, foi
imposição do Governador Aécio Neves. Se o Lula não endurecesse o
jogo, isso não aconteceria. O Governador queria passar a parte do
Estado para os pobres dos Prefeitos. Trata-se de uma prática, aliás,
bem freqüente do Governador. Ele sempre passa a responsabilidade.
Entra simplesmente com a boa conversa, com a boa propaganda,
mas, na hora de agir. joga a responsabilidade para outro.

Conheço V. Exa. como um grande Prefeito que foi e agora como
Deputado, mas não podemos esquecer-nos de um passado muito
recente, no Governo Fernando Henrique Cardoso, quando, em vez de
luz, tivemos apagão para todos. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Chico Simões, a Ministra
Dilma Roussef poderia perfeitamente esclarecer isso ao nobre
Deputado e provavelmente ao Ministro Palloci e à equipe econômica
do Governo Lula.

Desejamos que este Governo faça, de fato, o milagre ou, pelo
menos, a realidade do desenvolvimento: que faça esta País voltar a
crescer e a gerar emprego, pois isso ainda não aconteceu. O que está
ocorrendo é uma avalanche de propaganda pré-eleitoral, criando-se
um clima como se o Pais já tivesse resolvido todos os problemas.
Essa avalanche não encobre a realidade de um país que ainda vive
graves dificuldades. Desejamos que novamente o País cresça, como
no advento do Plano Real, com as mudanças que ocorreram, com a
economia voltando a ter perspectiva e tendo um real crescimento,
como observado no Governo de Fernando Henrique. Naquele
Governo, houve um aumento de consumo extremamente significativo
de energia elétrica, que, associado a fatores climáticos, fez com que o
Brasil vivesse, de fato, um momento de dificuldade no abastecimento
de energia. Dentro de três ou quatro anos, com o gráfico de
desenvolvimento mínimo previsível, o Brasil estará sujeito a novo



apagão. Digo isso para o conhecimento de V. Exa. Informe-se com -
a Ministra, com quem conhece do assunto.

Não desejo o apagão: desejo que o Pais cresça. E o Brasil
crescendo, precisará de investimentos, de planejamento e do fundo
que foi criado. Portanto, V. Exa. não está sendo justo ao fazer esse
comentário. O apagão não ocorreu por mero descaso. mas por causa
de uma etapa de crescimento e de uma melhor distribuição de renda
por que passou o Brasil no Governo Fernando Henrique. Todos
sabem que o assalariado, com o Plano Real e com a queda da
inflação, melhorou seu poder de compra. Venderam-se mais
eletrodomésticos no Brasil. Todas as pesquisas mostram isso.
Portanto, precisamos voltar a crescer, e. quando isso acontecer.
voltaremos a gastar mais energia e teremos de investir para aumentar
a oferta. V. Exa.. ao se referir ao Governador Aécio Neves, mais uma
vez foi injusto.

Sr. Presidente. para que o objeto da minha vinda a esta tribuna não
fique totalmente prejudicado, quero me referir a ele por 2 minutos.
Tive de dedicar meu tempo a fazer considerações entre ações dos
Governos passado e atual. No meu entendimento, isso não produz
resultados. Ações como as do Governador Aécio Neves é que
produzem resultados.

O PROHOSP se iniciou no ano passado. Infelizmente, a minha
região do Centro-Oeste mineiro foi excluída desse programa, por
descaso e falta de atenção do Governo anterior, que deixou
Divinópolis e o Centro-Oeste como integrantes da região
metropolitana.

Apelamos ao Governador, , que nos contemplou com um convênio
que, de alguma forma, corrigiu parcialmente a injustiça. O convênio
com o Hospital São João de Deus, o maior do Centro-Oeste mineiro,
possibilitou um aporte de R$600.000,00 no ano passado, para
amenizar o fato de o PROHOSP não ter alcançado o Centro-Oeste.

Há poucos dias, no Palácio da Liberdade. o Governador assinou o
PROHOSP 2, programa que alcança as demais regiões. Para nossa
alegria, nosso apelo ao Governador e ao Secretário Marcus Pestana
foi atendido, o Centro-Oeste mineiro foi contemplado. Com  alegria,
testemunhamos a assinatura de um convênio de R$2.100.000,00
destinados ao Hospital São João de Deus, em Divinópolis, que atende
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toda a região.

Sr. Presidente. agradeço a sua tolerância. Acredito que são ações
como essa que fazem com que o Governador Aécio Neves, a cada
dia, seja mais respeitado e realize um bom Governo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, ontem estive nesta tribuna e comentei um fato triste
que nos deixou indignados em Betim. Hoje abordarei um fato positivo,
já comentado inicialmente pelo nosso colega, o companheiro
Deputado André Quintão, que se refere à avaliação positiva do
Governo Lula. Conforme divulgou a Confederação Nacional dos
Transportes, essa avaliação subiu 8,8%. Portanto, quando o nosso
colega Deputado Domingos Sávio diz que a questão do aumento de
emprego é apenas propaganda, não condiz com a verdade. (- Lê:)

"A avaliação positiva do Governo Lula reverteu a tendência de
queda verificada nos últimos meses e subiu quase 9 pontos
percentuais entre junho e agosto."

A CNT está ligada ao nosso Vice-Governador Clésio Andrade. (- Lê:)
"A CNT atribui a recuperação à melhor avaliação dos brasileiros em

relação aos indicadores de emprego, saúde e educação. Pesquisa do
IBGE mostrou que, após atingir o recorde de 13.1 0 0 da população
economicamente ativa em abril, o desemprego recuou para 11,7% em
junho."

Então, essas são informações da própria elite brasileira e dos
empresários. Fatos narrados por meio de pesquisas científicas
comprovam o aumento do emprego. Deixo aqui registrado que, de
fato, o Brasil mudou e está na rota do desenvolvimento sustentável de
maneira permanente e não apenas como uma bolha de
desenvolvimento.

Neste momento, registro que esse fato é extremamente importante
para nós, brasileiros, e. como mineiras e mineiros, sentimo-nos
orgulhosos. Quando o nosso Brasil cresce, Minas Gerais recebe todos
esses benefícios. Como o Presidente Lula diz, deve haver parcerias
entre o Governo Federal e os Governos Estaduais e municipais. O
tratamento que o Governo Federal tem dado a todos os
Governadores, respeitando o povo brasileiro, possibilita o crescimento
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dos Estados de maneira igualitária, permitindo grandes
investimentos. Infelizmente, isso não ocorre em todos os municípios.
O Sr. Olivio Dutra, Ministro das Cidades, esteve em Betim e não foi
recebido com a dignidade de um Ministro. Houve armações e
permaneceu como prioridade uma disputa eleitoral. Cabos eleitorais
do nosso adversário agrediram o Ministro. Não entendemos como isso
pode ocorrer no nosso País, principalmente neste momento em que
vivemos. Isso não pode ocorrer no Estado de Minas Gerais. O
Presidente Lula tem demonstrado muito respeito pelo Governador do
Estado e vice-versa, mesmo sendo adversários políticos. O Prefeito
de Betim precisa aprender com o Governador, que é de seu partido.

Nobre colega Deputado Rogério Correia, relembro que hoje é o Dia
do Advogado. Cumprimento todos os advogados desta Casa e do
nosso Estado. Hoje também é Dia do Estudante. Gostaria de dar
outras notícias aos estudantes, mas ontem foi deflagrada greve na
rede estadual de ensino do nosso Estado. Há mais de dez anos os
servidores da educação não têm aumento.

Há dois aspectos importantíssimos do Governo Federal para
registrar. Um deles é o investimento no ensino profissionalizante. O
Governo Federal, em parceria com os Governos Estaduais, investirá
maciçamente nos cursos profissionalizantes, para que os jovens
brasileiros tenham condições de obter emprego e de cursar o ensino
superior ou de fazer isso paralelamente. Haverá ampliação de vagas
nas universidades públicas e de bolsas nas universidades
particulares, proporcionando aumento de mais de 300 mil jovens nas
universidades em 2005. Esses fatos nos deixam bastante otimistas,
mesmo quando. em alguns lugares, há questões específicas que
desmerecem a democracia no nosso País.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)' - Em primeiro lugar,
solidarizo-me com V. Exa.. que denuncia o fato ocorrido em Betim. Ao
invés de receber o Ministro, que foi lá anunciar projetos importantes, a
candidatura do PSDB demonstrou aquela violência descabida.
Companheiros nossos foram atingidos por pedradas, e uma candidata
a Vereadora teve o braço quebrado. Por isso, presto-lhe
solidariedade, o que o PT já o fez em nível nacional. Faço essa
reclamação para que, em Betim, a campanha eleitoral atinja um nível
mais alto. Nossos adversários têm tratado a campanha eleitoral não
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como um processo democrático, mas como um processo
antidemocrático e violento. Durante a disputa, esses fatos, que
infelizmente têm virado rotina na cidade de Betim, merecem maior
atenção do TRE. Por isso, solidarizo-me com V. Exa. e com a
Deputada Maria do Carmo.

Deputada Maria Tereza Lara, aproveito este aparte para estranhar a
atitude dos Deputados do PSDB que nos antecederam. No início da
campanha, eles já nos haviam avisado que queriam nacionalizar a
disputa eleitoral municipal. Na ocasião, manifestamos que, para nós,
isso seria ótimo. Nesse caso, tomaríamos a iniciativa de nacionalizar o
debate, até porque, se elaborarmos um quadro comparativo para
mostrar o que foi o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e o que está sendo o Governo do Presidente Lula, só temos
a ganhar.

Hoje, os Deputados resolveram trazer esse debate e começar a
fazer um quadro comparativo. Vou falar apenas sobre os itens por
eles abordados. Eles afirmaram que o Governo Federal trata Minas
Gerais de maneira inadequada. Um deles disse que o Estado tem sido
discriminado. Ora, não é isso o que se observa se lembrarmos o que
aconteceu durante o Governo de Fernando Henrique junto ao
Governador Itamar Franco e o que acontece atualmente com o
Governo Federal junto ao Governador Aécio Neves. E uma
brincadeira dizer que Minas Gerais está sendo desconsiderada hoje.
Essa desconsideração existiu durante a briga entre FHC e Itamar
Franco, ou será que as pessoas se esqueceram? Este Estado ficou à
míngua, seco, sem verba, sem nada. Hoje, o próprio Governador
Aécio Neves reconhece. Os Deputados do PSDB que falam isso
deveriam primeiro consultar O Governador, porque não é assim que
ele pensa. Aliás, ele tem dito o contrário. Por reiteradas vezes, disse
que Minas Gerais tem tido o tratamento merecido. Portanto, nessa
comparação, o Lula sai ganhando de pelo menos dez a zero, e não há
goleiro que negue isso.

Além disso, Deputada Maria Tereza Lara, falaram do programa Luz
para Todos. O Deputado Chico Simões falou muito bem que o
programa do Governo FHC deveria chamar-se "Luz para Ninguém",
ou "O Apagão", ou ainda "Programa Escurecer", "Apagão para o
Brasil", "Escurecer para Todos e Luz para Ninguém". Esse foi o
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programa do Governo FHC, que não apostou no crescimento
econômico: não pensou nas estradas e nas usinas. simplesmente quis
vender. Quem não se lembra das malditas privatizações? Então, dez a
zero novamente, isso se o placar rtào for maior.

Querem fazer um comparativo na área da saúde? Nesse caso,
permitam-me ressaltar que o Governo Aécio Neves tem de responder
ao problema da greve no setor. A FHEMIG e a HEMOMINAS estão
em greve há muito tempo. Já tentei marcar uma audiência com o
Secretário Anastasia. Os médicos se reunirão em assembléia
amanhã, demonstrando a necessidade de greve, pois o salário é
muito pequeno e não houve correção. Mais uma vez, dez a zero.

Se quiserem, podemos partir para a educação. que constitui outro
problema do Governo Aêcio Neves. E preciso resolver essa questão,
pois uma professora tem o piso salarial de R$230.00, portanto, menor
que o salário mínimo. Logo, dez a zero novamente. Aceitamos fazer
qualquer tipo de comparação entre o Governo FHC e o do Lula. Se
quiserem nacionalizar a disputa, para nós vai ser ótimo. Podemos
realizar esse debate a qualquer hora, não há nenhum problema.
Todavia, se alguém entende que a época em que o Governo do
Estado vivia brigando com o Governo Federal era melhor que agora e
quer reproduzir isso para Belo Horizonte, elegendo um Prefeito para
viver brigando com o Presidente da República, resta-nos torcer para
que nossa Capital não tenha esse infeliz destino. Não queremos
eleger um Prefeito brigão para disputar com o Governo Federal, que é
importante para o crescimento do nosso município. Obrigado.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Queria parabenizá-la,
Deputada. Na mesma linha do Deputado Rogério Correia, acho que
os Deputados do PSDB não estão sintonizados, afinados com o
Governador Aécio Neves. O Deputado Zé Maia vem reclamar que o
Ministro Malan - aliás, Malan discriminou Minas mesmo, Palocci, não -
estava inviabilizando empréstimo externo. O Governador almoçou
com o Presidente Lula, recebeu-o muito bem, assim como recebeu o
Ministro Palocci. São milhões de dólares para o PAP 2, para o
programa de combate à pobreza rural, no vale do Jequitinhonha.

Queria lembrar ao Deputado Domingos Sávio que boa parcela dos
recursos para o programa de asfaltamento vem dos recursos da dDE.
A reforma tributária carreou recursos da CIDE para os Estados e para
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os municípios. Agora, há o aval para empréstimo externo, O
Governo Estadual, Deputado. tem 31 projetos estruturadores.
Podemos escolher qualquer um deles. Peguemos o Minas Sem Fome.
Gostaria que os Deputados da base do Governo pegassem a
execução orçamentária prevista para o Minas Sem Fome e
verificassem as parcelas de recursos federais e de recursos
estaduais, para que as comparássemos.

No Governo Fernando Henrique, existiam quatro Bolsas-Família.
Havia o Bolsa-Escola, que chamávamos de "bolsa-esmola". Aqui, em
Belo Horizonte, o valor era de R$140,00, o do Presidente Fernando
Henrique. R$15,00. Um vale-gás de R$7,50. E um Bolsa-Alimentação.
O Governo Lula unificou. A transferência média hoje, no Governo
Lula, é de quase R$80,00. No Governo Fernando Henrique era de
R$22.00. O Governo Lula já está atendendo 4.500.000 famílias. Em
Minas Gerais, são quase 500 mil famílias e cerca de 2 milhões de
pessoas.

E o Deputado Zé Maia vem dizer que Minas está sendo
discriminada, o que não estou entendendo. A disputa eleitoral é uma
coisa, a verdade dos fatos é outra. Minas nunca foi tão bem tratada, o
que não é favor. Minas Gerais é um Estado envolvido na História do
Brasil, é o berço político do Brasil. Minas Gerais tem vocação para a
liberdade, tem importância econômica e cultural. Minas não poderia
ter sido tão discriminada quanto foi pelo Governo Fernando Henrique.
Nem o Governador, hoje Senador, Eduardo Azeredo conseguia
arrancar recursos do Governo Federal.

Acho injustiça atribuir somente ao Governador Itamar Franco a falta
de recursos do Governo Federal, porque, quando o Governador era o
Azeredo. Minas também padecia de falta de recursos. Por que o metrô
não foi concluído nesses oito anos de Governo Fernando Henrique?
Querem que o Governo Lula conclua em um ano e meio o metrô que o
Fernando Henrique não concluiu em oito. Não temos medo de
discussão nacional, de comparação. Em um ano e meio de Governo
Lula, tiramos de letra o que o Fernando Henrique não fez. Nem temos
que fazer comparações. Fernando Henrique fez tão pouco por Minas,
temos de sonhar mais alto.

Tomara que as parcerias continuem, que os Ministros continuem
vindo a Minas e sendo bem recebidos. Não devem ser recebidos a
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pedradas, com pessoas reclamando que estão vindo muitos
Ministros ao nosso Estado. Os Ministros estão vindo para liberar
recursos para Minas Gerais.

Então, parabenizo V. Exa. e digo que o Brasil está na rota do
crescimento econômico, da distribuição de renda, da construção de
um Pais mais justo, mais solidário. Quem falou mal do nosso Governo
está agora queimando a língua.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado André Ouintão,
encerrando. gostaríamos de lembrar os R$360.000.000,00 para o
saneamento. Isso tudo nos causa orgulho, porque, crescendo o Brasil,
Minas cresce. e é um dever e um direito de todos nós, mineiros,
querer que Minas cresça.

Muito obrigada. Continuemos juntos mostrando os fatos reais. As
pesquisas estão mostrando, e o próprio povo brasileiro e o povo
mineiro estão confirmando e comprovando esses fatos.

• - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

a Fase
Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em face da evidente

falta de "quórum" para a continuação da reunião, peço a V. Exa. que a
encerre de plano.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos conscientes do
pedido que o nobre Deputado Rogério Correia, Líder do PT, faz,
tentando fugir do debate e impedir que nos manifestemos
democraticamente, para eVidenciar o contraditório. Por exemplo, ele
disse que Belo Horizonte elegerá um Prefeito brigão. Não. Pimentel
não será reeleito.

Sr. Presidente, estou com a palavra, e o Deputado Rogério Correia,
antidemocraticamente, não quer estabelecer o debate e interfere na
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minha palavra. Isso não é possível. Sr. Presidente. É assim o
comportamento do PT? E assim que o PT acha que é a democracia,
sem respeitar o direito dos outros. Nem o Regimento Interno o partido
quer respeitar.

Por isso, Belo Horizonte quer mudar, e quer alguém que respeite o
povo e a lei, que seja pelo menos sensato. Quem é o brigão? O PT dá
um péssimo exemplo, fazendo uma interferência na minha fala, na
minha palavra. O PT dá um péssimo exemplo com essa atitude.
Lamento muito.

Precisamos esclarecer algumas coisas à população de Belo
Horizonte, O Presidente Lula veio aqui e assinou compromisso de
construção do aeroporto da Pampulha. No entanto, o Ministro da
Fazenda vetou. Então foi tudo apenas firula política. Agora veio o
Ministro Olívio Dutra a Belo Horizonte, com o Presidente da CBTU.

Sr. Presidente, solicitamos questão de ordem para dizer que há
tantas coisas a serem debatidas, para se fazer o contraditório, e o PT
foge do debate. Lamento que a reunião seja encerrada de plano, mas
quero deixar registrado que queremos estabelecer democraticamnte
um debate, mas não da maneira como o PT tem feito. interferindo na
minha fala. Tenho o direito regimental de falar por 5 minutos,
encaminhando, até para apresentar um raciocínio claro para todos.

Esperamos que. quem sabe, serenados os ânimos, o PT queira
fazer um debate democrático e limpo. Concordo que se encerre a
reunião de plano, para que se faça um debate mais elevado em outra
oportunidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, solicito que seja
feita a chamada para a recomposição do quórum, tendo em vista que
há matérias importantes na pauta a serem apreciadas.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário.
para proceder à chamada dos Deputados para a recomposição do
quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as



Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 12, 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 42' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2" SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 12/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2° Parte

(Ordem do Dia): 1° Fase: Registro de presença - Discussão e Votação
de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n°
1.801/2004; aprovação - 2 a Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 10 turno, do Projeto de Resolução n°
1.516/2004; aprovação - Discussão, em 20 turno, do Projeto de
Resolução n° 1.214/2003: aprovação - Discussão. em 1 1 turno, do
Projeto de Lei n° 1 .046/2003; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação; votação das
Emendas n os 1 a 4, salvo subemenda; aprovação: votação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2: rejeição - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.402/2004; aprovação - Discussão, em l turno, do
Projeto de Lei n° 1.559/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 2" turno, do Projeto de Lei n" 26/2003: aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 997/2003; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.398/200.4; aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite -
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José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia
Pacífico - Márcio Passos - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de

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

1 0 Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 20 Parte da reunião, em sua ia Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias

dos alunos da 70 série do Colégio São Francisco de Assis, localizado
no Bairro Pompéia. nesta Capital.

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

Resolução n° 1.80112004, da Mesa da Assembléia, que autoriza o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Assembléia Legislativa, a
celebrar transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos
débitos oriundos da conversão dos vencimentos, proventos e
complementações de pensão em URV. Em discussão, o parecer. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A promulgação.

20 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à i a Fase, a
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Presidência passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão. em 1 turno, do Projeto de Resolução

n° 1.516/2004, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
que aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. As Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Política Agropecuária.

Discussão. em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.214/2003, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62. inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.046/2003, do
Deputado Sebastião Helvécio, que dispõe sobre consulta odontológica
com avaliação periodontal no acompanhamento pré-natal, na rede
pública, no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto
com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça, e
com a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 2. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça, e pela
rejeição da Subemenda n" 1 à Emenda n° 2. apresentada pela
Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. salvo
emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o



2
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 4, salvo subemenda. As Deputadas

e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.046/2003 com as Emendas n

o
s 1 a 4. A

Comissão de Saúde.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.402/2004, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar
com o Município de Carneirinho o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.559/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a Associação Profissionalizante
do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM - a permutar 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. Está,
portanto, aprovado, em 10 turno. o Projeto de Lei n° 1.559/2004 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 26/2003, do Deputado
Jayro Lessa. que autoriza o Poder Executivo a doar à Casa de Cultura
de Mariana - Academia Marianense de Letras - 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.
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Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 997/2003. do

Deputado Mauri Torres, que altera a Lei n° 14.608, de 23/1/2003. A
Comissão de Fiscalização Financeira 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. Está, portanto. aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 997/2003 na forma do vencido em 1 0 turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.398/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras 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.

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

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

ATA DA 15' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 7/7/2004
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Valadares e Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Leonidio Bouças, por indicação da
Liderança do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Vice-Presidente. Deputado Gilberto
Abramo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n Os .790 (relator: Deputado
Gilberto Abramo): 1.776 e 1.783/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças); 1.779. 1.781 e 1.789/2004 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 1.777 e 1.780/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara): 1.778, 1.782 e 1.788/2004 (relator: Deputado Ermano Batista):
1.784/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão): Projeto de
Resolução n° 1.775/2004 e Projeto de Lei n o 1.791/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucional idade. pela
legalidade e pela juridicidade. no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.033/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo): 1.677/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n os 1.418/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.75012004
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.752/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara - parecer lido pelo
Deputado Ermano Batista); 1.764/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista). Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
parecer que conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.748/2004 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão - parecer lido pelo Deputado Ermano
Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonídio

Bouças - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.	 -
ATA DA 5" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15"
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LEGISLATURA. EM 8/7/2004

Às 17h45min. comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Olivia, Jô Moraes (substituindo esta ao Deputado Laudelino
Augusto, por indicação da Liderança do PT) e Vanessa Lucas
(substituindo esta ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, 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 discutir e votar pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário e acusa o recebimento das seguintes proposições, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Proposta de Emenda
à Constituição n° 22/2003, Projeto de Lei n° 1.640/2004, Projeto de Lei
Complementar n° 21/2003, e Projetos de Lei n

o
s 191, 318, 330 e

1.127/2003 (Deputada Jô Moraes); 1.270. 1.343 e 1.344/2003 e 1.350,
1.352 e 1.364/2004 (Deputada Vanessa Lucas). Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres de redação final da Proposta de Emenda à Constituição n°
22/2003. do Projeto de Lei n° 1.640/2004, do Projeto de Lei
Complementar n°21/2003, e dos Projetos de Lei n os 191. 318, 330 e
1.127/2003 (relatora: Deputada Jô Moraes), 1.270. 1.343 e 1.344/2003
e 1.350, 1.352 e 1.364/2004 (relatora: Deputada Vanessa Lucas).
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, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz. Presidente - Dimas Fabiano - Vanessa Lucas.

ATA DA 1 i a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
2-'SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM

4/8/2004
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Célio Moreira e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente. também, o Deputado Biel
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Rocha. Havendo número regimental. o Deputado Fahim Sawan. no
exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento de ofícios do Sr. Francisco Rocha da Silva,
Assessor Especial do Ministro da Saúde, encaminhando aos membros
da Frente Parlamentar da Saúde a publicação 'Saúde Brasil", n os 95.
96 e 97; e dos moradores e trabalhadores rurais do Município de
Martins Soares, exigindo providências imediatas quanto ao uso
indiscriminado de agrotóxico nas lavouras. Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n°s 1.512/2004 (relator: Deputado Neider Moreira) e
1.695/2004 (relator: Deputado Célio Moreira). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 3.110/2004. Passa-se à 3 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto
e Doutor Ronaldo (2), em que pleiteiam seja solicitado ao Secretário
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente a constituição e
o pronto funcionamento da Comissão de Crenologia dentro do
Conselho Nacional de Recursos Hidricos; e seja solicitado ao Sr.
Humberto Costa, Ministro da Saúde, a constituição e o pronto
funcionamento da Comissão Federal de Crenologia; do Deputado
Ricardo Duarte, em que solicita sejam convidados o Presidente do
IPSEMG, o Coordenador do Setor Odontológico do IPSEMG, o
Coordenador de Saúde Bucal do Estado, o Presidente do Sindicato
dos Servidores do Estado, o Presidente do Conselho Regional de
Odontologia, o Presidente da Associação Brasileira de Odontologia -
Seção Minas Gerais - e o Presidente do Sindicato dos Odontologistas
de Minas Gerais, com a finalidade de discutir a situação dos
cirurgiões-dentistas descredenciados do 1 PSEMG, dos cirurgiões-
dentistas servidores do IPSEMG e o atendimento ao servidor do
Estado pelo IPSEMG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Ana Maria Resende - Célio Moreira -

Carlos Pimenta.
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 5/8/2004

Às 14h30min. 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 Ouintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão, comunica o recebimento da Proposta de Ação Legislativa
n° 228/2004 e informa que designou o Deputado Gustavo Valadares
para relatar a matéria. 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, 12 de agosto de 2004.
André Quintão. Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 672/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual
Professora Gilka Drumond de Faria à Escola Estadual Região Sul,
situada no Município de Itaúna.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a', do Regimento Interno, a
matéria foi publicada em 8/5/2003 e, a seguir. encaminhada a este
órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.



Em reunião anterior, esta Comissão baixou a proposição em
diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão, com o objetivo de
obter informações sobre o referido estabelecimento de ensino.

Fundamentação
No tocante ao exame de competência para legislar sobre

denominação de bem público, cumpre esclarecer que o art. 22 da
Carta Magna não inclui a matéria entre as de competência privativa da
União, enquanto o § 10 do art. 25 do mesmo diploma estabelece que
são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas pelo texto constitucional.

Infere-se, pois, que aos Estados compete dispor sobre o assunto em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, a Constituição mineira, pelo inciso XIV do art. 61,
concede à Assembléia Legislativa a competência de legislar sobre
bens de domínio público, exigida a sanção do Governador, ao passo
que, pelo art. 66, ao estabelecer as matérias de iniciativa privativa dos
Chefes de cada Poder, não trata daquela ora sujeita a exame.

Em resposta à diligência formulada por esta Comissão, a Secretaria
de Planejamento e Gestão informou que o prédio onde funciona a
Escola Estadual Região Sul abriga também a Escola Estadual Celuta
das Neves, fato que, na ausência de óbice legal ou constitucional, não
impede tal unidade de ensino de receber nome oficial, nos termos
propostos.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 672/2003.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.553/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa da Deputada Maria Olívia. tem

por objetivo dar a denominação de José de Souza Vieira à rodovia
que liga o Município de Gonçalves à Rodovia MG-173.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 15/4/2004 e,
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a seguir. encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Na reunião de 6/5/2004, esta Comissão baixou a proposição em
diligência ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o próprio
público mencionado.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se pela repartição de

competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios. todos dotados de autonomia política, administrativa e
financeira, desfrutando competência legislativa própria, respeitados os
limites estampados no ordenamento jurídico.

As matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas
no art. 22 da Constituição da República, e as que são de competência
legislativa do município estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades.

Quanto ao Estado federado, a regra básica está consagrada no § 1°
do art. 25 da Lei Maior. E a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do município.

A luz dessas considerações. infere-se que é facultado a cada um
dos entes federativos dar denominação a seus respectivos bens, e
somente a eles.

A esse respeito, cabe observar que. solicitado o Diretor-Geral do
DER-MG a manifestar-se sobre a proposição em análise, informou,
por via do Ofício n° 032/2004/AAL-SESCC, que o trecho que liga o
Município de Gonçalves à Rodovia MG-173 é municipal e não faz
parte da malha rodoviária conservada pelo órgão de que é titular.

A par dessa constatação, fica evidente que o projeto de lei dispõe
sobre bem que refoge à competência do Estado, pelo que está eivado
de vício e não pode prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
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1.553/2004.

Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonidio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 53/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei Complementar n° 53/2004, do Deputado Célio

Moreira, pretende acrescentar dispositivo à Lei Complementar n° 64.
de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/6/2004, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O objetivo do projeto em epígrafe é estabelecer ordem de

preferência no pagamento dos benefícios previdenciários do IPSEMG
em caso de incapacidade civil do beneficiário. Inclui-se, no final da
lista, o herdeiro necessário.

De fato, pode o titular da aposentadoria ou pensão tornar-se incapaz
para os atos da vida civil, passando a necessitar de um curador.
Como é sabido, a nomeação de curador depende de processo judicial,
o que demanda tempo.

Em razão disso, a lei federal determinou ao INSS que o beneficio
seja pago a determinadas pessoas, entre elas o herdeiro necessário.
caso em que deverá assinar termo de compromisso, com duração de
seis meses, período suficiente para que obtenha uma decisão judicial
sobre a curatela.

Segue-se a regra da Lei Federal n° 8.213, de 1991, que autoriza o
INSS a realizar o referido procedimento:

"Art. 110 - O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente
incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-
se. na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o
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pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento".

No projeto em comento, a redação é ligeiramente diversa:
"Art. 67-A - O benefício devido a pessoa civilmente incapaz será

pago, em ordem de preferência, ao:
- tutor ou curador:

II - cônjuge;
III - pai ou mãe;
IV - herdeiro necessário, pelo prazo de até seis meses, mediante

termo de compromisso".
No texto da proposta em análise, nota-se que o tutor ou curador

nomeado pelo Juiz terá preferência sobre qualquer outra pessoa.
Assim, no caso de incapacidade, o benefício será pago a ele: na sua
falta, sucessivamente, ao cônjuge, ao pai ou à mãe. Faltando qualquer
um desses, o benefício será pago ao herdeiro necessário, que terá o
prazo de seis meses para obter judicialmente a tutela ou curatela, sob
pena de cessar o pagamento do benefício.

Do ponto de vista jurídico, o projeto tem todas as condições de
prosperar nesta Casa. Primeiramente, porque a competência estadual
na matéria é evidente. Ademais. porque não há nenhuma restrição à
iniciativa parlamentar, conforme se infere da leitura do art. 66 da
Constituição mineira, que não inclui assunto de natureza
previdenciária entre aqueles reservados a qualquer dos Poderes.
Além disso, a seqüência estabelecida na proposição não contraria a
legislação federal que regula a matéria, servindo de parâmetro para a
legislação estadual. De fato, a proposta em comento reproduz, de
modo mais clarp, o conteúdo do art. 110 da Lei Federal n°8.213, de
1991.

Todavia, pequeno ajuste de redação merece ser feito no inciso IV do
art. 67-A, proposto pelo art. 1° do projeto. O citado inciso, ao
mencionar, no final da ordem de preferência, os herdeiros
necessários, tomou a parte pelo todo. A imprecisão técnica.
basicamente de ordem redacional, está em que o cônjuge, o pai e a
mãe também são herdeiros necessários. Dispõe o art. 1.845 da Lei
Federal n° 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, que são
herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

Como tais pessoas também constam na mencionada ordem de
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preferência, o certo seria que o inciso IV do art. 67-A fizesse
menção a "demais herdeiros necessários', e não a "herdeiros
necessários'. Além disso, é importante fazer referência à ordem
sucessória, nos termos da lei civil, a fim de que haja parâmetro mais
seguro para o pagamento do benefício. Finalmente, não custa repetir
a parte final do art. 110 da lei federal citada, a dispor que o herdeiro
necessário assinará o termo de compromisso no ato do recebimento
do benefício. È a partir dai que se inicia o prazo de seis meses.

Diante da necessidade de efetuar as mudanças referidas, optamos
por apresentar, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Com base na argumentação aduzida, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n"
5312004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n° 64, de 25 de março

de 2002.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002,

acrescida do seguinte art. 67-A:
"Art. 67-A - O benefício devido a pessoa civilmente incapaz será

pago na seguinte ordem de preferência:
- ao tutor OU curador;

II - ao cônjuge:
III - ao pai ou à mãe:
IV - aos demais herdeiros necessários, mediante termo de

compromisso firmado no ato de recebimento, observada a ordem
sucessória estabelecida na lei civil, pelo prazo de até seis meses.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.514/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto em tela fixa critérios
para a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres por via
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aérea em áreas agrícolas no Estado de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

No dia 27/5/2004. esta Comissão aprovou um requerimento
solicitando fosse o projeto baixado em diligência ao Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA. Por determinação do 1°-Secretário da Mesa,
publicada no "Diário do Legislativo" de 24/6/2004, foi apensado aos
autos o Ofício DETEC-030/2004, do IMA, em resposta ao pedido de
diligência.

Cumpre-nos, agora, examinar a matéria e sobre ela emitir parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.514/2004 pretende fixar critérios técnicos para

a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres por via aérea
em áreas agrícolas no Estado.

Ao examinar tais medidas, o IMA manifestou-se favorável a elas e
sugeriu a oitiva de especialistas da EMBRAPA, da EPAMIG, da
Universidade Federal de Viçosa, da Escola Superior de Agricultura de
Lavras e de representantes dos Ministérios da Agricultura e do Meio
Ambiente. tendo em vista a complexidade dos aspectos técnico-legais
da questão, bem como particularidades regionais de Minas Gerais,
como o Projeto Jaíba.

De acordo com o IMA, as distâncias previstas nos arts. 2° e 3° do
projeto devem ser estabelecidas com base em estudo técnico. Outra
observação do IMA refere-se à necessidade de alteração da Lei n°
10.545, de 1991, para incorporar as disposições do projeto e manter
uma legislação consolidada sobre o uso de agrotóxicos.

A competência do Estado membro para legislar sobre saúde e meio
ambiente encontra amparo no art. 24, VI e XII, da Constituição
Federal.

No plano federal, a aplicação de herbicidas, insecitidas e
congêneres por via aérea está disciplinada no Decreto-Lei n° 917, de
1969, regulamentado pelo Decreto n°86.765, de 1981. Segundo essa



legislação, incumbe à União, privativamente, dispor sobre o
emprego de agrotóxicos por navegação aérea: aos Estados, por
delegação, compete a atividade de fiscalização. De fato, dispor sobre
o uso ou a proibição da navegação aérea para tais fins é competência
privativa da União, de conformidade com os arts. 21 e 22 da
Constituição Federal.

Todavia, a fixação de critérios relacionados com a utilização de
agrotóxicos é matéria de legislação concorrente, como já
demonstramos. Ademais, essa competência está devidamente
reconhecida no art. 10 da Lei Federal n° 7.802, de 1989, que assim
dispõe: "Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos
arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a
produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos
agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o
consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno".

O Substitutivo n° 1, apresentado na conclusão deste parecer, tem
por objetivo aprimorar o projeto sob dois aspectos. O primeiro diz
respeito à consolidação das normas relacionadas ao uso de
agrotóxicos em um único diploma normativo. Para isso, propomos seja
alterada a Lei n° 10.545, de 1991. O segundo relaciona-se às
distâncias estabelecidas na proposição. Com efeito, a doutrina
recomenda que aspectos de natureza eminentemente técnica devem
ser regulamentados em atos infralegais, como deliberações, portarias,
resoluções. instruções normativas e outros, cuja produção não se
submete aos rigores do processo de elaboração das leis em geral.

Por fim, observamos a inexistência, no caso, de óbice à deflagração
do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.514/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta o art. 14-A à Lei n" 10.545, de 13 de dezembro de 1991,

que dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico e
afins e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 10.545, de 13 de dezembro de 1991. passa a
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vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
'Art. 14-A - Os órgãos competentes do sistema operacional de

agricultura e de meio ambiente estabelecerão normas técnicas para a
aplicação de agrotóxico com o uso de aeronaves em áreas agrícolas,
sem prejuízo das exigências contidas na legislação federal.

Parágrafo único - O descumprimento das normas a que se refere o
caput' deste artigo sujeitará os infratores ao pagamento de multa, nos
termos do inciso II do caput' do art. 14..

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão. Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.733/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.733/2004, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, "torna obrigatória a instalação de placas em braile
contendo os itinerários e as linhas de ônibus nos terminais rodoviários
do Estado".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno.
examinar a juridicidade, a constitucional idade e a legalidade da
matéria.

Fundamentação
A medida contida na proposição em epigrafe tem indiscutível

alcance social. Os deficientes visuais precisam de condições
adequadas para se locomoverem, direito fundamental, previsto no
inciso XV do art. 5' da Constituição da República.

Assim, a instalação, nos terminais rodoviários do Estado, de placas
em braile indicando os itinerários e as linhas de ónibus preenche uma
lacuna na ordem jurídica estadual.

Ademais, do ponto de vista formal, o inciso XIV do art. 24 da
Constituição da República confere aos Estados competência
suplementar na matéria. Vale lembrar. ainda, que, em se tratando de
serviço público estadual, é incontestável a competência do ente
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estadual para a definição de regras que tragam conforto e
segurança para os usuários dos serviços; aliás, é importante destacar
o cuidado que teve o autor do projeto em restringir seus comandos
aos terminais rodoviários estaduais.

Ainda quanto ao aspecto jurídico-formal, é preciso dizer que, à luz
do art. 66 da Constituição Mineira, a iniciativa legislativa não sofre
nenhum tipo de restrição, estando franqueada a qualquer Deputado.

Finalmente, como a proposta não acarreta despesas de vulto, nada
impede a sua tramitação e posterior execução, haja vista que as
dotações ordinariamente consignadas aos organismos do Executivo
serão suficientes para custear eventuais gastos.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .733/2004.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.768/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
1.768/2004 fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem
a interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, às de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
forma do art. 188. c/c o art. 102. III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe cuida de fixar prazo para que as

operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço quando
solicitada pelo usuário. Determina o prazo máximo de sete dias,
contados do pedido feito pelo cliente, para que a operadora suspenda
a prestação do serviço, podendo ela cobrar pelos dias em que o
serviço foi mantido. O que se pretende com a medida é a instituição
de uma obrigação para as concessionárias dos serviços de TV a cabo,
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visando a proteger os usuários de eventuais abusos cometidos por
operadoras que, mesmo após a solicitação de cancelamento,
prolongam a prestação do serviço e, a pretexto disso, continuam
cobrando a mensalidade.

De acordo com a justificação que acompanha o projeto, pretende-se
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.
Ainda conforme a informação prestada na citada justificação, a falta,
no Estado, 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 medida, em que pese ao fato de tratar-se do estabelecimento de
uma norma de proteção e defesa dos usuários do serviço de TV a
cabo, suscita profunda discussão jurídica no que toca à competência
para legislar sobre o tema, uma vez que a sua disciplina produz
reflexos em duas áreas da ciência jurídica.

A instituição da obrigação pretendida afeta a relação contratual entre
a União - no caso. o poder concedente dos serviços de
telecomunicações - e as concessionárias do serviço de TV a cabo.
Assim sendo, a matéria é regulada pela Constituição Federal, em seu
art. 21. inciso Xl, que confere à União a competência para explorar
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os
serviços de telecomunicações, entre os quais o serviço de TV a cabo.
No mesmo âmbito, a Constituição determina que a lei disporá sobre a
organização de tais serviços, sobre a criação de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais. Além disso, o inciso IV do art. 22 da
Carta Federal confere à União a competência privativa para legislar
sobre telecomunicações. Sendo assim, a legislação federal, bem
como as regulamentações expedidas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL - e os contratos firmados com as
operadoras é que possuem competência para definir as obrigações
das prestadoras do serviço.

No entanto, não é possível afastar a idéia de que se trata de uma
norma de proteção e defesa do consumidor, uma vez que busca
equilibrar uma relação de consumo entre os usuários do serviço de TV
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a cabo e as operadoras. Registre-se que, no tocante à
competência para legislar sobre direito do consumidor, a Constituição
Federal prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal. Sendo assim, coube à União editar normas gerais
sobre o assunto e aos Estados suplementar a legislação federal, nos
termos do art. 24. inciso VIII e § 2°, da Constituição da República.

Entendemos que a matéria se relaciona muito mais a direito do
consumidor do que a qualquer outra área da ciência jurídica. E que o
direito do consumidor tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de
sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas
relações de consumo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei Federal n° 8.078, de 1990) considera consumidor toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final e serviço qualquer atividade oferecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações
de caráter trabalhista. Ademais, em seu art. 6°, o Código estabelece
os direitos básicos do consumidor, entre os quais "a proteção contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de
produtos e serviços" (inciso IV) e "a adequada e eficaz prestação dos
serviços públicos em geral" (inciso X).

Ressalte-se que a União, com base em sua competência
constitucional para legislar sobre telecomunicações, editou a Lei n°
9.472, de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, bem como sobre a criação do órgão regulador, a
ANATEL. Além disso. a Lei Federal n° 8.977, de 1995, que dispõe
sobre o serviço de TV a cabo, estabelece os objetivos, as definições e
as competências para tratar da matéria, as regras sobre a instalação e
a operação dos ser-viços e sobre os direitos e os deveres do
concessionário e do usuário, entre outros temas. No que concerne aos
direitos dos usuários, tais leis não tratam a matéria com profundidade,
estabelecendo apenas normas técnicas atinentes à prestação dos
serviços. Não há, portanto, lei federal que regulamente prazos e
condições para o cancelamento dos serviços. Entendemos que a falta
dessa previsão se deve justamente ao fato de tal norma estar muito
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mais ligada ao direito do consumidor do que à disciplina dos
serviços de telecomunicações. Acrescentamos que essa é a
conclusão que figura na nota técnica elaborada por esta Casa.
ressaltando, por fim, que esse é também o entendimento deste relator.

Conclusão
Com	base	no	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.768/2004.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares. relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.780/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n' 1.780/2004. de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, revoga o art. 54 da Lei n° 11.406, de 1994.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1 0/7/2004, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão, nos termos do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a
legalidade da proposta.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva revogar o art. 54 da Lei fl° 11.406,

de 1994, o qual estabelece a jornada de trabalho do servidor
estabilizado na remuneração de cargo em comissão, em qualquer dos
Poderes do Estado.

A Constituição Estadual, seguindo as regras básicas do processo
legislativo federal, que são de absorção compulsória pelos Estados,
assegurou aos Poderes de âmbito estadual a reserva de iniciativa
legislativa para disciplinar questões relativas aos seus servidores, sem
prejuízo da observância do principio constitucional da isonomia.
Assim, questões atinentes ao regime de trabalho de servidor público
civil subordinam-se ao princípio da separação dos Poderes. do qual é
corolário a autonomia administrativa e financeira.

A proposta em exame encontra, pois, impedimento constitucional à
sua aprovação.

Ressalte-se, por oportuno, que esta Casa Legislativa e o Poder



Executivo, dispõem, respectivamente, por meio da Deliberação n°
1.028, c/c a Portaria n° 135, de 1994, e do Decreto n° 43.267. de
2003, sobre a jornada de trabalho dos seus servidores, segundo
estabelece o art. 54 da Lei n° 11.406, de 1994, o qual se pretende
revogar.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Concluímos peta antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.780/2004.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão. Presidente - Maria Tereza Lara. relatora -

Leonídio Bouças - Gustavo Valadares.	 -
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.801/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.801/2004, de autoria da Mesa da
Assembléia, que autoriza o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Assembléia Legislativa, a celebrar transação judicial e acordo
extrajudicial para quitação dos débitos oriundos da conversão dos
vencimentos, proventos e complementação de pensão em Unidade
Real de Valor - URV -, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n° 1
ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.801/2004
Autoriza a Assembléia Legislativa a celebrar, em nome do Estado,

transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão de vencimentos e proventos e da
complementação de pensão em Unidade Real de Valor - URV.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica a Assembléia Legislativa autorizada, nos termos desta

resolução, a celebrar, em nome do Estado, transação judicial para fins
de extinção de processo com julgamento de mérito, em conformidade
com o disposto no inciso III do art. 269 do Código de Processo Civil, e
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acordo extrajudicial. para quitação dos débitos oriundos da
conversão de vencimentos e proventos e da complementação de
pensão em Unidade Real de Valor - URV -, com os seguintes
interessados:

- o servidor ativo e o inativo da Assembléia Legislativa:
II - o beneficiário da complementação de pensão paga diretamente

pela Assembléia Legislativa referente a servidor falecido até 28 de
novembro de 1984;

III - o ex-servidor da Assembléia Legislativa:
IV - o sucessor legal de interessado a que se referem os incisos 1 a

III deste artigo.
Parágrafo único - Na hipótese de falecimento de interessado

mencionado nos incisos 1 a III do "caput" deste artigo que, no período
estabelecido no inciso 1 do "caput" do art. 2 0 desta resolução, tenha
percebido vencimentos, proventos ou complementação de pensão, a
transação ou o acordo será firmado com seu sucessor legal, mediante
apresentação de alvará judicial ou formal de partilha.

Art. 20 - O valor do débito a ser pago pela Assembléia Legislativa,
mediante a celebração da transação ou do acordo de que trata esta
resolução, com vistas à liquidação de todo e qualquer débito oriundo
da conversão em URV dos estipêndios a que se refere o "caput" do
art. 1°, será apurado da seguinte forma:

- aplicar-se-á o percentual de 11,981 0 (onze vírgula noventa e oito
por cento) sobre os estipêndios previstos no "caput" do art. 1° desta
resolução percebidos mensalmente pelo interessado no período de
competência, compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de junho
de 2002:

II - ao valor resultante da aplicação do percentual de 11.98% (onze
vírgula noventa e oito por cento), apurado na forma do inciso 1 deste
artigo, aplicar-se-á o índice correspondente a 0.25 0 c a.m. (zero vírgula
vinte e cinco por cento ao mês) a partir do mês de competência em
que se fez devida cada parcela até o mês de publicação desta
resolução.

Art. 3° - O débito apurado na forma do art. 2° desta resolução será
pago em até cento e quarenta e quatro parcelas mensais
consecutivas, de valor variável conforme a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, sem juros de mora e
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atualização monetária, observado o disposto no parágrafo único
deste artigo e nos arts. 4° e 50 desta resolução.

Parágrafo único - A partir do mês subseqüente ao da publicação
desta resolução e até o mês de dezembro de 2005, aplicar-se-á ao
saldo devedor apurado na forma desta resolução o índice
correspondente a 0,25°c a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês).

Art. 40 - O valor mínimo das parcelas mensais de que trata o art. 30
desta resolução será de R$250.00 (duzentos e cinqüenta reais), salvo
na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior.

Art. 5° - O valor das parcelas mensais de que trata o art. 3 0 desta
resolução será o mesmo para todos os interessados que celebrarem a
transação ou o acordo de que trata esta resolução, salvo o pagamento
de saldo devedor de valor inferior ao da parcela mensal fixada,
respeitado o disposto nos arts. 3° e 4° desta resolução.

Art. 6° - Para fins de apuração do débito de que trata esta resolução,
o valor das parcelas pagas pela Assembléia Legislativa nos meses de
março e abril de 2004. nos valores de R$500.00 (quinhentos reais) e
R$750.00 (setecentos e cinqüenta reais), respectivamente, será
deduzido do valor total do débito apurado.

§ 10 - O interessado que não tenha recebido as parcelas previstas
no "caput" deste artigo e celebre a transação ou o acordo de que trata
esta resolução perceberá os respectivos valores concomitantemente
com a primeira parcela a que fizer jus, conforme o disposto no art. 70
desta resolução.

§ 2° - Para aplicação do disposto no § 1° deste artigo, os valores a
serem pagos ficam limitados ao saldo devedor apurado, na hipótese
em que este seja inferior ao valor do somatório das parcelas previstas
no "caput".

Art. 70 - O pagamento das parcelas apuradas na forma do disposto
nos arts. 3, 40 e 50 desta resolução terá início no mês subseqüente
àquele em que for publicada a homologação da transação ou em que
se firmar o acordo, conforme o caso.

Art. 8° - Os interessados a que se referem os incisos 1 a IV do
"caput" do art. 1" terão o prazo de setecentos e trinta dias contados da
data de publicação desta resolução para celebrar a transação ou o
acordo.
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Art. 91> - No termo de transação ou acordo constará a expressa
concordância do interessado, sem qualquer ressalva, a respeito:

da forma de cálculo do valor do débito, prevista no art. 2° desta
resolução:

II - do número máximo de parcelas em que será feito o pagamento
do débito, estabelecido no art. 3° desta resolução.

Art. 10 - A transação e o acordo de que trata esta resolução serão
celebrados mediante:

- renúncia expressa e incondicional do interessado a qualquer
demanda, administrativa ou judicial, mesmo em grau de recurso, que
vise ao pagamento de débito oriundo da conversão em URV dos
estipêndios a que se refere o "caput" do art. 1° desta resolução: e

II - declaração do interessado de que. em razão da quitação dos
débitos a que se refere o art. 1°, por meio da transação ou do acordo,
realizado em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, dá plena
e geral quitação. para nada mais reclamar, de todo e qualquer débito
oriundo da conversão em URV de qualquer espécie de estipêndio
publico, seja de natureza remuneratõria ou indenizatória.

Parágrafo único - No caso de acordo, o interessado deverá ainda
firmar declaração, sob as penas da lei. de que não está pleiteando em
juízo o pagamento de nenhuma parcela relativa a débito previsto no
"caput" do art. 1 < ' desta resolução.

Art. 11 - O 1°-Secretário da Assembléia Legislativa fica autorizado a
firmar os termos de acordo, e o Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa, a firmar a transação, podendo este delegar poderes para
esse fim.

Art. 12 - Para fins de pagamento dos débitos de que trata esta
resolução, será considerado o seu caráter indenízatório, observado o
disposto no § 1° do art. 26 da Lei Complementar n° 64. de 25 de
março de 2002. na alínea m do inciso V do § 9° do art. 214 do
Decreto Federal n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e na Resolução n°
245 do Supremo Tribunal Federal, de 12 de dezembro de 2002.

Art. 13 - Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento
simultâneo do débito de que trata esta resolução e do relativo ao
cumprimento de decisão judicial versando sobre o mesmo
fundamento.

Art. 14 - A Assembléia Legislativa incluirá em sua proposta
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orçamentária a previsão dos créditos necessários ao cumprimento
das transações e dos acordos celebrados em decorrência desta
resolução.

Art. 15 - Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa
regulamentará esta resolução.

Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz. Presidente - Dimas Fabiano. relator - Vanessa Lucas.

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

"d". do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado pela passagem

do Dia do Bombeiro Militar, em 2 de julho (Requerimento n°
3.080/2004, do Deputado Doutor Viana):

de congratulações com a classe médica pela comemoração do Dia
do Médico, em 18 de outubro (Requerimento n° 3.110/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos policiais civis que tiveram participação determinante
na apuração dos homicídios de que foram vítimas três fiscais e um
motorista do Ministério do Trabalho, em Unaí (Requerimento n°
3.156/2004, da Comissão de Segurança Pública):

de aplauso ao Sr. Antônio Celso dos Santos. Delegado de Policia
Federal, e a sua equipe pela participação determinante na apuração
dos homicídios de que foram vítimas três fiscais e um motorista do
Ministério do Trabalho, em Unai (Requerimento n° 3.157/2004. da
Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos Srs. Paulo Solmucci Junior, Presidente da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL -, e
Roberto Noronha Filho. Presidente do XVI Congresso Nacional dessa
entidade, pela escolha desta Capital para sediar o referido evento
(Requerimento n° 3.165/2004, da Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE AGOSTO DE 2004

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA N° 2.346/2004
Dispõe sobre os procedimentos necessários à celebração de

transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos débitos
oriundos da conversão dos vencimentos, proventos e
complementação de pensão em Unidade Real de Valor - URV -, de
que trata a Resolução n°5.216, de 12 de agosto de 2004.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 15 da
Resolução n°5.216, de 12 de agosto de 2004, delibera:

Art. 1° - Esta deliberação dispõe sobre os procedimentos
necessários à celebração de transação judicial e acordo extrajudicial
para quitação dos débitos oriundos da conversão dos vencimentos,
proventos e complementação de pensão em Unidade Real de Valor -
URV -, de que trata a Resolução n"5.216, de 12 de agosto de 2004.

Art. 20 - O débito apurado nos termos da Resolução n° 5.216, de 12
de agosto de 2004, será pago em até cento e quarenta e quatro
parcelas mensais e consecutivas, contadas a partir do mês
subseqüente ao da assinatura do acordo ou da publicação da
homologação da transação.

§ 1" - As parcelas mensais serão pagas juntamente com o
pagamento dos vencimentos, dos proventos e da complementação de
pensão.

§ 2° - No caso de ex-servidor ou de sucessor legal. o pagamento
das parcelas será efetuado mediante depósito na respectiva conta
bancária de que seja titular, na data prevista no § 1° deste artigo.

Art. 30 - Compete ao Presidente e ao 1°-Secretário estabelecer
mensalmente o valor de cada parcela, de acordo com a
disponibilidade financeira e orçamentária da Assembléia Legislativa,
observado o disposto nos arts. 4 0 e 5° da Resolução n° 5.216, de 12
de agosto de 2004.

Art. 4° - Para elaboração dos termos de transação ou de acordo
constantes nos Anexos 1 e II desta deliberação. respectivamente. e
sua posterior assinatura, o interessado ou seu procurador deverá
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protocolar requerimento em formulário próprio na Central de
Atendimento e Orientação de Pessoal - CAOP.

§ 1° - No requerimento a que se refere o 'caput" deste artigo
deverão ser informados o nome completo, o estado civil, o endereço,
o número de telefone, a situação funcional perante a Assembléia
Legislativa e, conforme o caso, o cargo e a matrícula do interessado.

§ 2° - No caso de ex-servidor ou de sucessor legal, deverá ser
anexado ao requerimento documento comprobatório de que seja
titular da conta bancária em que serão depositadas as parcelas
mensais relativas ao pagamento do débito, devendo o segundo
anexar também o alvará judicial ou cópia autenticada do formal de
partilha.

§ 3° - Ao requerimento para elaboração do termo de acordo
subscrito por procurador deverão ser anexados:

- instrumento público de procuração em que constem poderes para
representar o outorgante perante a Assembléia Legislativa, para
requerer e firmar o acordo para quitação dos débitos oriundos da
conversão dos vencimentos, dos proventos e da complementação de
pensão em URV nos termos da Resolução n° 5.216. de 12 de agosto
de 2004, e para declarar, sob as penas da lei, que o outorgante:

a) não se encontra em litígio judicial Contra o Estado de Minas
Gerais pleiteando qualquer parcela relativa ao débito oriundo da
conversão em URV de seus vencimentos, proventos ou
complementação de pensão;

b) concorda, sem nenhuma ressalva, com a forma de cálculo do
valor do débito e de seu pagamento prevista na Resolução n° 5.216,
de 12 deagostode 2004:.

c) renuncia incondicionalmente a qualquer demanda, administrativa
ou judicial, mesmo em grau de recurso, que vise ao pagamento do
débito oriundo da conversão em URV de seus vencimentos, proventos
ou complementação de pensão;

d) dá plena e geral quitação, para nada mais reclamar, de todo e
qualquer débito oriundo da conversão em URV de qualquer espécie
de estipêndio público, de natureza remuneratória ou indenizatória, em
razão do recebimento do valor do débito decorrente do acordo a ser
firmado:

11 - cópia do documento de identidade e da inscrição no Cadastro de
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Pessoas Físicas - CPF - do procurador.
§ 4° - A elaboração do termo de transação poderá ser requerida pelo

advogado constituído para atuar no processo judicial em tramitação,
independentemente da apresentação dos documentos previstos no §
3° deste artigo.

§ 5° - O interessado poderá requerer a elaboração do termo de
transação ou do termo de acordo até 13 de agosto de 2006.

Art. 50 -- A transação deverá ser firmada pelo advogado constituído
pelo interessado para atuar no processo judicial e pelo Procurador-
Geral ou pelo Procurador da Assembléia Legislativa que estiver
atuando no respectivo processo e dependerá da publicação da
homologação judicial para que produza efeitos.

Art. 6° - O pagamento das parcelas a que faz jus o interessado terá
início no mês subseqüente ao da assinatura do termo de acordo ou da
publicação da homologação da transação no órgão oficial dos
Poderes do Estado, conforme o caso.
Art. 70 - A Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa

encaminhará à Gerência-Geral de Administração de Pessoal - GPE -
cópia da decisão homologatoria da transação.

Art. 8° - O valor da parcela mínima de R$250.00 (duzentos e
cinqüenta reais) será considerado para fins de cálculo da margem
consignável do servidor que celebre transação ou acordo, enquanto
houver crédito em seu favor.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica
no caso de concessão do auxílio habitacional de que trata a
Deliberação da Mesa n° 1.562. de 5 de agosto de 1998.

Art. 9° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia Legislativa. 13 de agosto

de 2004.
Mauri Torres. Presidente - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -

Dilzon Melo - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton.
Anexo 1

Termo de Transação Judicial
Exmo. Sr. Juiz (endereçamento ao juiz)
Processo n°

(nome).
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devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por
seu advogado infra-assinado, e o Estado de Minas Gerais,
representado pelo Procurador-Geral da Assembléia Legislativa, Luís
Antônio Prazeres Lopes, (ou procurador designado) vêm, nos autos
da ação em epígrafe, em trâmite nesse juízo, requerer homologação
da transação ora proposta, com fulcro no art. 269, III, do Código de
Processo Civil, na Resolução da Assembléia Legislativa n° 5.216. de
12 de agosto de 2004, e nos seguintes fundamentos táticos e
jurídicos:

- Conforme determinação da Mesa da Assembléia Legislativa, por
meio da Decisão da Mesa de 2 de julho de 2002, foi incorporado à
tabela de vencimentos dos servidores do Poder Legislativo o
percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)
resultante da conversão, em 1994, desses estipêndios em Unidade
Real de Valor - URV.

II - Segundo a mencionada decisão, que começou a produzir efeitos
em 10 de julho de 2002, são devidos os valores correspondentes à
aplicação do referido percentual nas remunerações percebidas
durante o período compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de
junho de 2002, em razão da prescrição qüinqüenal prevista no
Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

III - A Resolução n° 5.216. de 12 de agosto de 2004, regulamentada
pela Deliberação da Mesa n° 2.346, de 13 de agosto de 2004,
estabelece a forma de apuração do débito relativo a cada interessado
e fixa o número máximo de 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas
em que se dará o pagamento do débito.

IV - Assim, as partes acordam entre si, transigindo conforme as
cláusulas abaixo:

Cláusula 1 - Do Objeto
1 - A presente transação tem por objeto o estabelecimento de

condições para o pagamento do débito apurado em conformidade com
a Resolução n° 5.216, de 12 de agosto de 2004, relativo à conversão
de vencimentos, proventos e complementação de pensão em URV,
correspondente ao período compreendido entre 1° de julho de 1997 e
30 de junho de 2002, visando à extinção do processo judicial em
epígrafe, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil.

Cláusula II - Do Valor do Débito

rÁ



2 - O valor do débito é R$
). calculado com base

nos seguintes procedimentos:
a) aplicação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre

os valores percebidos mensalmente pelo Autor no período de
competência compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de junho
de 2002;

b) aplicação de 0,25°c a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês) sobre o valor resultante da aplicação do percentual de 11,9810
(onze vírgula noventa e oito por cento), apurado na forma da alínea
anterior, a contar do mês de competência em que se fez devida cada
parcela até agosto de 2004:

c) dedução das parcelas pagas pela Assembléia Legislativa a esse
título.

Cláusula III - Da Aplicação de índice ao Saldo Devedor
3 - Ao saldo devedor apurado mensalmente será aplicado o índice

correspondente a 0,25% a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês) a partir de setembro de 2004 até dezembro de 2005, quando
cessará a incidência desse índice.

Cláusula IV - Da Forma de Pagamento
4 - O débito será pago na forma prevista na Resolução n° 5.216. de

12 de agosto de 2004, e em sua regulamentação, Deliberação da
Mesa n°2.346. de 13 agosto de 2004, em até 144 (cento e quarenta e
quatro) parcelas mensais e consecutivas, sendo o valor mínimo de
cada uma R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais), salvo na hipótese
de pagamento de saldo devedor de valor inferior.

4.1 - O pagamento das parcelas terá início no mês subseqüente ao
da publicação da homologação desta transação no "Minas Gerais".

Cláusula V - Das Condições Gerais
5 - O Autor declara, sob as penas da lei. que:
a) concorda, sem nenhuma ressalva, com a forma de cálculo do

valor do débito e com o número máximo de parcelas previsto na
Cláusula IV deste instrumento:

b) renuncia incondicionalmente a qualquer demanda, administrativa
ou judicial, mesmo em grau de recurso, que vise ao pagamento do
débito oriundo da conversão em URV de seus vencimentos, proventos
ou complementação de pensão:



c) dá plena e geral quitação, para nada mais reclamar, de todo e
qualquer débito oriundo da conversão em URV de qualquer espécie
de estipêndio público, seja de natureza remuneratória, seja de
natureza indenizatória, em razão do recebimento do valor do débito
decorrente desta transação.

Cláusula VI - Das Despesas Processuais
6 - Fica a cargo do Autor as despesas decorrentes de eventuais

custas judiciais e dos honorários de seu advogado.
Por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente

instrumento, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, para
que surta os efeitos jurídicos.

Por fim, pedem a homologação desta transação, nos termos
constantes nas cláusulas acima, e a conseqüente extinção do
processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269. III. do
Código de Processo Civil.

Nestes termos, pedem deferimento.
Belo Horizonte,
Procurador-Geral (ou Procurador)
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Procurador do Autor

Anexo li
Termo de Acordo Extrajudicial

Pelo presente instrumento particular de acordo, entre si celebram, a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representada
neste ato pelo seu 1°-Secretário, Deputado Antônio Eustáquio
Andrade Ferreira, doravante denominada apenas Assembléia, e

(nome),
(nacionalidade), 	(estado civil), documento de
identidade n° 	CPF	 , servidor
público estadual ativo/ inativo/beneficiário de complementação de
pensão/ex-servidor,	matrícula	n° 	Eou,
representando o espólio de
(nome),	 (nacionalidade),	 (estado
civil),	documento	de	identidade	n° 	CPF

servidor	público	estadual	ativo/
inativo/beneficiário de complementação de pensão/ex-servidor,
matrícula n° 	1' doravante denominado apenas
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Interessado, neste ato representado por seu procurador infra-
assinado (quando for o caso), para fins de pagamento pela
Assembléia e de percepção pelo interessado do valor do débito
relativo à conversão de vencimentos, proventos e complementação de
pensão em Unidade Real de Valor - URV -. com fulcro na Resolução
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais n° 5.216, de 12
de agosto de 2004, e nos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

- Conforme determinação da Mesa da Assembléia Legislativa, por
meio da Decisão da Mesa de 2 de julho de 2002, foi incorporado à
tabela de vencimentos dos servidores do Poder Legislativo o
percentual de 11,98 0.,o (onze vírgula noventa e oito por cento)
resultante da conversão, em 1994, desses estipêndios em URV.

II - Segundo a mencionada decisão. que começou a produzir efeitos
em 10 de julho de 2002, são devidos os valores correspondentes à
aplicação do referido percentual nas remunerações percebidas
durante o período compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de
junho de 2002, em razão da prescrição qüinqüenal prevista no
Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

III - A Resolução n° 5.216, de 12 de agosto de 2004, regulamentada
pela Deliberação da Mesa n° 2.346, de 13 agosto de 2004, estabelece
a forma de apuração do débito relativo a cada interessado, bem como
o modo de atualizá-lo, e fixa o número máximo de 144 (cento e
quarenta e quatro) parcelas em que se dará o pagamento do débito.

IV - Assim, as partes acordam entre si, transigindo conforme as
cláusulas abaixo:

Cláusula 1 - Do Objeto
1 - O presente termo de acordo tem por objeto o estabelecimento de

condições para o pagamento do débito apurado em conformidade com
a Resolução n° 5.216. de 12 de agosto de 2004, relativo à conversão
de vencimentos, proventos e complementação de pensão em URV,
correspondente ao período compreendido entre 10 de julho de 1997 e
30 de junho de 2002.

Cláusula II - Do Valor do Débito
2 - O valor do débito é R$	- -	-	-

(	-	 ), calculado com base
nos seguintes procedimentos:

a) aplicação de 11 ,9896 (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre
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os valores percebidos mensalmente pelo interessado no período
de competência compreendido entre 1' de julho de 1997 e 30 de
junho de 2002;

b) aplicação de 0.25% a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês) sobre o valor resultante da aplicação do percentual de 11,98%
(onze vírgula noventa e oito por cento), apurado na forma da alínea
anterior, a contar do mês de competência em que se fez devida cada
parcela até agosto de 2004;

c) dedução das parcelas pagas pela Assembléia Legislativa a esse
titulo.

Cláusula III - Da Aplicação de índice ao Saldo Devedor
3 - Ao saldo devedor apurado mensalmente será aplicado o índice

correspondente a 0,25% a.m. (zero vírgula vinte e cinco por cento ao
mês) a partir de setembro de 2004 até dezembro de 2005, quando
cessará a incidência desse índice.

Cláusula IV - Da forma de pagamento
4 - O débito será pago na forma prevista na Resolução n° 5.216, de

12 de agosto de 2004, e em sua regulamentação. Delibera ção da
Mesa n°2.346. de 13 agosto de 2004, em até 144 (cento e quarenta e
quatro) parcelas mensais e consecutivas, sendo o valor mínimo de
cada uma R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais), salvo na hipótese
de pagamento de saldo devedor de valor inferior.

4.1 - O pagamento das parcelas terá inicio no mês subseqüente ao
da celebração deste instrumento.

4.2 - Não será admitido o pagamento simultâneo do débito objeto
deste acordo e do relativo ao cumprimento de decisão judicial
versando sobre o mesmo fundamento,

Cláusula V -'Das Condições Gerais
5 - O interessado declara, sob as penas da lei, que:
a) não se encontra em litígio judicial contra o Estado de Minas

Gerais pleiteando qualquer parcela relativa ao débito oriundo da
conversão em URV de seus vencimentos, proventos ou
complementação de pensão;

b) concorda, sem nenhuma ressalva, com a forma de cálculo do
valor do débito e com o número máximo de parcelas previsto na
Cláusula IV deste instrumento;

c) renuncia incondicionalmente a qualquer demanda, administrativa
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ou judicial, mesmo em grau de recurso, que vise ao pagamento do
débito oriundo da conversão em URV de seus vencimentos, proventos
ou complementação de pensão:

d) dá plena e geral quitação, para nada mais reclamar, de todo e
qualquer débito oriundo da conversão em URV de qualquer espécie
de estipêndio público, seja de natureza remuneratória. seja de
natureza indenizatória, em razão do recebimento do valor do débito
decorrente deste acordo.

Cláusula VI - Do Foro
6 - Fica estabelecido o foro da Comarca de Belo Horizonte para

dirimir questões decorrentes deste acordo.
Por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente

instrumento, em duas vias de igual teor e forma, em caráter
irrevogável, irretratável e incondicional, para que surta os efeitos
legais.

Belo Horizonte. (data)
Deputado Antônio Eustáquio Andrade Ferreira
1°-Secretário da Assembléia Legislativa
Interessado/Procurador

ATAS

ATA DA 60' REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 115" LEGISLATURA, EM 12/8/2004

Presidência do Deputado Rémolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 267 e 268/2004

e Oficio n° 11/2004, todos do Governador do Estado - Questão de
ordem - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.835 e 1.836/2004 - Comunicações:
Comunicações das Deputadas Lúcia Pacífico e Maria Olivia e do
Deputado Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Doutor Viana - Questão de ordem - Encerramento.

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

George Hilton - Adalciever Lopes - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Leite - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintáo - Lúcia Pacifico - Márcio
Kangussu - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

1 Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Doutor Viana. 2°-Secretário "ad hoc", 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° 267/2004*
Belo Horizonte, 10 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucional idade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei Complementar n° 88, que "Institui as carreiras do
Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo.".

Ouvidas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a
Advocacia-Geral do Estado assim se manifestaram quanto ao
dispositivo a seguir vetado:

Art. 13:
"Art. 13 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
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do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público, ingressar na carreira da Advocacia Pública do
Estado em cargo com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja
remuneração. incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à do cargo de Procurador do Estado. 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.

Razões do veto:
"O art. 33 do Projeto de Lei Complementar n° 49/2003, tal como

enviado à Assembléia Legislativa por meio de Mensagem do
Governador, continha o seguinte trecho "posterior à publicação desta
lei".

Em primeiro turno, na redação dada ao Projeto pela Comissão de
Constituição e Justiça. tal trecho foi suprimido do art. 13 (dispositivo
correspondente ao anterior art. 33) sem qualquer justificativa expressa
no parecer que acompanha o respectivo substitutivo.

Na fase de redação final, o trecho em pauta foi reinserido.
Entretanto. considerando a , sua supressão por meio de retificação
publicada na página 21 do órgão Oficial dos Poderes do Estado, de 4
de agosto de 2004, e tendo em vista que essa supressão altera de
forma significativa a intenção originalmente contida no dispositivo,
urge o veto ao referido art. 13".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se
manifestou quanto ao dispositivo a seguir vetado:

Parágrafo único do art. 51:
"Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo aplica-se, no que

couber, aos pensionistas".
Razões do veto:
'A matéria referente ao posicionamento dos pensionistas deve ser

tratada em lei específica. Considerando, ainda, que nenhum dos
demais projetos que instituem as carreiras do Poder Executivo veicula
semelhante determinação, a manutenção deste dispositivo fere o
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pressuposto da isononiia que deve permear a relação entre o
Estado e servidores'.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado da Proposição em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Assembléia
Legislativa.

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

"MENSAGEM N° 268/2004*
Belo Horizonte. 12 de agosto de 2004.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 62, inciso XII, da Constituição do Estado,

solicito autorização dessa egrégia Assembléia Legislativa para
ausentar-me do Estado no período de 27 de agosto a 14 de setembro
do corrente ano, em viagem oficial ao Japão e à França.

Na primeira etapa da viagem, ao Japão, serão realizadas visitas e
reuniões com entidades empresariais (Kindaren), organismos
financeiros (JBIC - Projeto Jaíba) e empresas com interesses em
Minas Gerais - Japan Brazilian Pulp, controladora da CENIBRA,
Nippon Stee! e JFE, controladora da Nova Era Silicon, bem como
visita à Província de Yamanashi, ente irmão de Minas Gerais, para
contatos comerciais.

Na segunda etapa, à França, será realizada a Semana de Minas em
Paris, sob liderança do Governador do Estado, evento em parceria
com a Federação das Indústrias do Estado e da Embaixada do Brasil
na França, -com inúmeras reuniões entre empresários mineiros -
delegação de cerca de 150 empresários - e franceses, bem como
outros encontros empresariais de interesse do Estado.

No ensejo, renovo a V. Exa. protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado."
- A Mesa da Assembléia, para os fins do art. 79, inciso VII, alínea

"h". do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO N° 11/2004*
Belo Horizonte, 11 de agosto de 2004.
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Senhor Presidente da Assembléia Legislativa.
Tendo em vista o disposto no inciso II do § 70 do art. 246 e no inciso

II do § 90 do art. 247 da Constituição do Estado, encaminho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, a relação nominal contendo a localização, o município e a
área dos processos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas, que resultam de estudos realizados pelo Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais - TER.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves. Governador do Estado.
* - O Quadro das Terras Devolutas foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 14.8.2004.
- A Comissão de Política Agropecuária.

- Publicado de acordo com o texto original.
Questão de Ordem

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para comunicar que, no mês de junho. participamos do
Encontro das Aguas Minerais, no Sul de Minas, promovido pelo Fórum
das ONGs do Circuito das Aguas. Juntamente com a
Superintendência de Ensino de Caxambu, foi feito um concurso de
redação, cujos vencedores receberiam o prêmio de conhecer a Capital
mineira e a Assembléia Legislativa. Hoje, temos a alegria de receber
as duas alunas premiadas, às quais peço para se levantarem: Marina
Ramos Sacramento. da Escola Geni Gomes, de Caxambu, e lsabele
Lima Costa. da Escola São Francisco de Assis. de Itamonte. no Sul de
Minas. Elas ganharam o concurso de redação sobre águas minerais,
cujo titulo é: Aguas sob o Novo Olhar.

Sr. Presidente, comunico também que ontem o Conselho Nacional
de Recursos Hídricos realizou, em Brasilia, por meio da Câmara
Técnica de Aguas Subterrâneas, um seminário sobre águas minerais.
Temos boas notícias: está sendo feita a recomposição da Comissão
de Crenoterapia. Vai ser bom para as instâncias hidrominerais
resgatar o valor curativo das águas mineiras. Obrigado. Sr.
Presidente, pela oportunidade de apresentar duas das alunas
premiadas. que estão conhecendo esta Casa hoje, e de dar essa
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notícia sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
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 W1.835/2004
Autoriza a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais - CODEMIG - a doar o imóvel que especifica e dá outras
providências.

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

Minas Gerais - CODEMIG - autorizada a doar, livre e desembaraçado
de quaisquer gravames, inclusive hipotecas, à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - o imóvel
localizado no Município de Governador Valadares, constituído por
área de terrenos legítimos, medindo 25.312.00 m (vinte e cinco mil,
trezentos e doze metros quadrados), contendo as benfeitorias de três
galpões com paredes de tijolos, piso cimentado, cobertura de telhas
francesas e Eternit, totalizando, aproximadamente. 7.000,00 m 2 (sete
mil metros quadrados) de área coberta, terreno esse que se
desmembra da porção maior situada nos lugares denominados Reta
Grande e Boa Sorte, na zona suburbana de Governador Valadares,
nas proximidades dos Bairros São Pedro e Universitário, constituindo
um todo perfeito e autônomo e encerrado em um perímetro que tem
seu ponto de partida no alinhamento da Rua Israel Pinheiro, a uma
distância de 174,80m (cento e setenta e quatro metros e oitenta
centímetros) da esquina dessa rua com a Rua E e segue pelo mesmo
alinhamento da Rua Israel Pinheiro até a distância de 128,49m (cento
e vinte e oito metros e quarenta e nove centímetros), alcançando-se a
margem do rio Doce, pela qual se segue, rio acima, até a distância de
190,99m (cento e noventa metros e noventa e nove centímetros), de
onde segue à direita, em linha reta perpendicular ao alinhamento da
Rua Israel Pinheiro, até a distância de 123,68m (cento e vinte e três
metros e sessenta e oito centímetros), alcançando-se o ponto de
partida no mesmo alinhamento e fechando o perímetro, conforme
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registro no Cartório do 2 Serviço Registral de Imóveis da Comarca
de Governador Valadares, sob a matrícula n° 1.065 do Livro n' 2, de
27 de agosto de 1976.

Art. 2' - O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de
casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade por
pessoa, respeitando-se as seguintes prioridades:

- militares estaduais lotados no município em que se localiza o
imóvel doado;

II - militares estaduais lotados no comando regional a que pertence o
município em que se localiza o imóvel doado:

III - pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares
- IPSM - residentes no município em que se situa o imóvel doado:

IV - policiais civis residentes no município em que se localiza o
imóvel doado;

V - servidores públicos estaduais residentes no município em que se
situa o imóvel doado;

VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 3° - Fica criada junto à COHAB-MG uma comissão com a

finalidade de acompanhar a fixação de regras e critérios
complementares, destinados à comercialização das unidades
habitacionais mencionadas no art. 2 0 . bem como de fiscalizar os
procedimentos decorrentes da aplicação desta lei e vinculados a sua
aplicação.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

- dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-13M -:

II - dois membros indicados pela União do Pessoal da Policia Militar
- UPPM -:

III - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais:

IV - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e
Soldados da Policia Militar de Minas Gerais.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de julho de 2004.
Sargento Rodrigues
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Justificação: A proposição tem por escopo autorizar a doação de

área ociosa pertencente ao Estado para a construção de casas
populares, a serem destinadas, prioritariamente, aos militares
estaduais. Conforme já foi bastante salientado nesta Casa Legislativa,
a medida é de interesse público, devendo, portanto, ser integralmente
aprovada por este parlamento.

- 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° 1.836/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá

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

Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG:
- parte do imóvel localizado na Travessa Espírito Santo, Bairro JK,

no Município de Itabira, formado por um terreno com a área de
7.920 '00M2 (sete mil novecentos e vinte metros quadrados), situado
no lugar denominado "Chico Beta", antiga 'Chácara do Rio de Peixe",
contido dentro das seguintes divisas, medidas e confrontações,
iniciando no P-1 constante na planta levantada pelo departamento de
obras da doadora no encontro de um vale com o terreno objeto desta
doação; seguindo em linha reta numa extensão de 108,00m (cento e
oito metros) lineares, até atingir o P-2 da mesma planta: daí, fazendo
uma pequena curva, segue numa extensão de 31.50m (trinta e um
metros e cinqüenta centímetros) lineares, até atingir o P-3; deste,
numa linha reta, numa extensão de 36,00m (trinta e seis metros)
lineares até atingir o P-4: deste. até o P-5, numa reta em extensão de
120,00m (cento e vinte metros) lineares; e daí, numa extensão de
66,00m (sessenta e seis metros) lineares, até atingir a P-1, ponto
inicial das divisas, conforme planta que faz parte da escritura do
imóvel, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itabira, sob a matrícula n 0190, a fls. 19 do Livro n dois/O, de 12 de
julho de 1976, ficando excluída da doação qualquer área ocupada por
edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

II - o imóvel com área aproximada de 25.778 ,50M2 (vinte e cinco mil
setecentos e setenta e oito vírgula cinqüenta metros quadrados).
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localizado no Município de Patos de Minas, constituído pelos lotes
02 a 10 da quadra 12; lotes 01 a 07 da quadra 12-A: lotes 01 a 17 da
quadra 13-13; lotes 01 a 18 da quadra 14-13; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 13 da quadra 12: casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 19 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 20 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 29 da quadra 12: casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 22 da quadra 12, todos situados no lugar
denominado Fazenda Estreito, no lugar chamado Ribeirão, conforme
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos
de Minas, sob a matrícula n° 11.483, a fls. 94 do Livro n' 2-AR. de 2
de julho de 1982, ficando excluída da doação qualquer área ocupada
por edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

III - o imóvel com área aproximada de 29.996,80m 2 (vinte e nove mil
novecentos e noventa e seis vírgula oitenta metros quadrados),
constituído por uma gleba de terras legitimadas, limitando-se, á frente,
com a rodovia de acesso à Frimusa: pelo lado direito, com terrenos da
Cical: pelo lado esquerdo, com terrenos de herdeiros de Mário Menna
Cordeiro e outros; e pelos fundos, com terrenos de João R. Junger,
situado no lugar denominado São Jacinto, no Município de Teófilo
Otôni, conforme registrado no Cartório do 1° Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni, sob a matrícula n 7.344, a fls.
214 do Livro n' 2-Z, de 20 de abril de 1983. ficando excluída da
doação qualquer área ocupada por edificação da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção
de casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade
por pessoa, obedecendo-se as seguintes prioridades:

- militares estaduais lotados no município em que se localiza o
imóvel doado:

II - militares estaduais lotados no comando regional a que pertence o
município em que se localiza o imóvel doado:

III - pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais - IPSM - residentes no município em que
se situa o imóvel doado:

IV - policiais civis residentes no município em que se localiza o
imóvel doado;
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V - servidores públicos estaduais residentes no município em que

se situa o imóvel doado;
VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 30 - Fica criada junto à Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - COHAB-MG - uma comissão com a finalidade de
acompanhar a fixação de regras e critérios complementares,
destinados à comercialização das unidades habitacionais
mencionadas no art. 2°, bem como de fiscalizar os procedimentos
decorrentes da aplicação desta lei.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

- dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-13M -;

II - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia Militar
- UPPM -;

III - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

IV - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e
Soldados da Policia Militar de Minas Gerais.

Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de julho de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição tem por escopo autorizar a doação de

área ociosa pertencente ao Estado para a construção de casas
populares, a serem destinadas, prioritariamente, aos militares
estaduais. Conforme já foi bastante salientado nesta Casa Legislativa,
a medida é de interesse público, devendo, portanto, ser integralmente
aprovada por este parlamento.

- 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.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Deputadas

Lúcia Pacífico e Maria Olivia e do Deputado Elmiro Nascimento.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.



O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, público das galerias e aquele que nos
acompanha pela TV Assembléia, funcionários da Casa, venho aqui
hoje, com muita satisfação, para novamente falar sobre a situação do
agronegócio no Estado de Minas Gerais, que está além de uma
simples equação de negócios agropecuários, em que pequenos,
médios e grandes produtores estão contribuindo para desenvolver a
agricultura e a pecuária mineira.

Em 2004. o setor deve gerar mais de R$19.000.000.000.00 em
receita, o que representa um aumento de 5,2% em relação ao ano de
2003, segundo avaliação da Federação de Agricultura e Pecuária de
Minas Gerais - FAEMG.

Esse crescimento, acima da média nacional, propicia em curto,
médio e longo prazos, uma intensiva criação de postos de trabalho,
confirmando o destaque de um setor extremamente competitivo no
mercado. Neste momento ímpar da economia mineira, em que o
Governo do Estado está desenvolvendo ações para criação de
parcerias de incentivo ao agronegócio, nosso Estado desponta
novamente no cenário nacional, destacando-se na produção de grãos,
especialmente o café. 50% maior do que em 2003. Para se ter uma
idéia, apenas nos 82 municípios que abastecem de , grãos a
Cooperativa dos Cafeicultores em Guaxupé - COOXUPE -, serão
colhidas mais de 3.600.000 sacas de café. Minas também apresentou
aumento nas exportações de carne bovina.

Entretanto, são preocupantes as noticias, que vêm de fora, de que
alguns países fazem salvaguarda de seus produtores, com subsídios
e taxações para produtos brasileiros e mineiros. V. Exas. devem ter
acompanhado as negociações entre o Brasil e a Argentina no tocante
aos eletrodomésticos.

E interessante alertar que talvez este seja o momento de o Governo
Federal investir mais na diplomacia, consolidar de vez acordos e
parcerias e agir com firmeza para que os países respeitem acordos
celebrados. Nos últimos anos, o Brasil importou mais da Argentina do
que exportou. Quando a moeda muda de lado, começamos a sofrer
sanções, colocando em perigo os salários de trabalhadores
brasileiros, pais e mães de família.

A economia do meio rural mineiro sempre foi responsável por uma
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expressiva contribuição ao nosso PIB. Desejo, portanto, com a
ajuda dos meus pares nesta Casa Legislativa, cobrar do Governo
Federal maior expressividade no que concerne a créditos para
exportação e melhor desempenho nas negociações que possam
favorecer o crescimento de nosso Estado e do País.

Ao Governo de Minas e à Secretaria de Estado de Agricultura e
Pecuária...

Abro parêntese para parabenizar o Governador Aécio Neves, que,
depois da saída do Deputado Federal Odelmo Leão do cargo de
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, hoje
candidato à Prefeitura de Uberlândia. nomeou, como Secretário, o
Deputado Federal Silas Brasileiro, homem que também está
extremamente ligado à agricultura e à pecuária.

Ele, que deverá tomar posse, não só dará continuação ao grande e
belo trabalho feito pelo ex-Secretário Odelmo Leão, como também
trará para nós uma dinâmica toda especial, visto que, na Câmara dos
Deputados, é uma das melhores cabeças no domínio, no
conhecimento e na influência no setor da agropecuária, não somente
o mineiro, mas também o brasileiro.

Ao Sr. Silas Brasileiro todo o sucesso, todo o êxito, para que Minas
Gerais continue crescendo sempre mais, como vem acontecendo com
relação à agricultura em nosso País. Fica registrado nosso aplauso à
indicação de Silas Brasileiro, Deputado Federal do PMDB de Minas
Gerais, para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
nosso Estado.

Quero ainda destacar o reconhecido trabalho desenvolvido pela
Celulose Nipo-brasileira - CENIBRA -, que* disponibilizou para a
população um serviço gratuito a fim de recolher informações acerca
de incêndios florestais em sua região de funcionamento.

E interessante que as empresas privadas, particulares, tenham
essas atitudes. Fica o exemplo para outras empresas, principalmente
aquelas que estão na área de reflorestamento, para que se evitem
incêndios. Nós. da Comissão da Silvicultura, visitaremos amanhã a
CENIBRA na cidade de Novo Oriente. A CENIBRA disponibilizou um
telefone, para que a pessoa que perceber um incêndio próximo a suas
florestas de eucalipto possa ligar imediatamente, a fim de que sejam
tomadas as devidas providências. 0 número é 00800-2831291. Feita
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a ligação, a empresa checa a veracidade das informações e toma
as providências necessárias. Ações desse tipo incentivam o respeito
ao ser humano, a valorização da vida e o amor ao próximo. Fica aí o
exemplo da CENIBRA, para que outras empresas possam segui-lo.

Nesta época do ano, é muito comum o aumento dos focos de
incêndio. A população deve ajudar a evitá-los. Assim, vidas serão
salvas, como também a própria natureza, dos incêndios que
acontecem. Motoristas e passageiros não devem jogar a guimba - a
ponta do cigarro aceso - pela janela de seus veículos.

Em caso de acampamento, não se podem acender fogueiras. O
ideal seria usar um fogareiro. Não se deve também queimar a
vegetação de lotes vagos, e a capina, sim, é que deve ser utilizada.
São dicas simples, mas que podem fazer uma grande diferença entre
viver e morrer ou trazer conseqüências ao meio ambiente, se os
incêndios proliferarem.

Pedimos a colaboração de todos para que nesta época a prevenção
do incêndio seja uma realidade. Devemos trabalhar sempre na
prevenção. E importante pedir, daqui da tribuna da Assembléia, essas
pequenas atitudes, que, com certeza, poderão significar bastante na
vida de muitos seres, nossos irmãos.

Ainda com relação à agricultura, à pecuária e ao abastecimento,
parabenizamos também o nosso ex-colega da Casa, mas ainda
Deputado Estadual, Neider Moreira, que assumiu a Secretaria
Extraordinária para a Reforma Agrária, criada pelo Governador em
razão da importância que essa área tem para Minas Gerais e para o
País. Em parceria com o Governo Estadual e o Ministério da Reforma
Agrária, o Governo do Estado. com muita presteza e competência,
indicou o nosso companheiro Neider Moreira, médico de ltaúna, o qual
prestará um grande serviço a Minas Gerais graças a seus
conhecimento. dedicação e empenho.

Ao Neider Moreira desejamos êxito, para que Minas possa resolver
muitos desses problemas que nos afligem, principalmente aos sem-
terras, que querem, dignamente e com ordem, participar dos
programas. dos Governos do Estado e Federal, de reforma agrária.

Parabenizo o Presidente da Associação Mineira de Assistência à
Mucoviscidose - AMAM -, o qual apóia os portadores de fibrose
cística, Wagner de Limas Vaz, pelo excelente trabalho realizado em
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benefício dos fibrocísticos, como assistência médica, fisioterapia,
acompanhamento, etc. Como médico, não poderia deixar de
reconhecer e unir minha voz aos colegas da Assembléia que
trabalham nessa causa.

Parabenizo os dois novos Secretários e o Prefeito de Uberaba,
Marcos Montes, que deve desligar-se hoje, para ocupar a Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes, e o sociólogo Teodoro Alves
Lamounier, que ocupará a Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana. Votos de muito sucesso a todos pelo
engrandecimento de nosso Estado e pela valorização do Governo
Aécio Neves.

Finalmente. parabenizo o ex-companheiro Deputado Mauro Lobo,
atual Presidente do IPSEMG, que nos surpreende com seu trabalho
de base em 45 dias no cargo. Com muita propriedade, fez
modificações que melhoraram o atendimento, desenvolvendo um bom
trabalho para os que dependem do órgão. Dos R$30.000.000.00 em
dívidas deixadas pelo Governo passado, mais de R$22.000.000,00 já
foram pagos. Até setembro. todo o montante deverá ter sido quitado.
Parabéns a ele e a sua equipe, que trabalham com afinco para que o
servidor tenha um atendimento digno, independentemente de sua
faixa salarial.

Ressaltamos o apoio do Governo ao órgão, principalmente por meio
da Secretaria de Administração, comandada pelo Secretário
Anastasia. Agora. ocorre urna reunião no IPSEMG com todos os
Diretores de Planejamento das agências do interior, para que
conheçam a nova estratégia administrativa, quando o Presidente
Mauro Lobo toma conhecimento de todos os problemas do interior,
com o objetivo de viabilizar o Órgão.

Essas são reflexões de extrema importância para o Estado,
confiando na séria parceria entre o Governo do Estado e o Federal. A
administração estadual consegue avançar, respeitando as ideologias
partidárias e trabalhando para o povo. Assim, Minas ganhará, cada
vez mais, com progresso e bem-estar, a fim de ser o que o
Governador sempre sonha: o melhor Estado para se viver no País.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Solicito a V. Exa. o encerramento de

plano da reunião, devido à ausência de quórum para a continuação
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dos nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais
de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13, às 8h30min, às 14
horas e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 3` REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15' LEGISLATURA, EM 10/8/2004
Às 10 horas, comparecem na Fazenda Experimental Maria da Fé, no

Município de Maria da Fé. os Deputados Laudelino Augusto. Carlos
Pimenta, Ana Maria Resende e Roberto Ramos, membros da
supracitada Comissão. 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 propostas,
alternativas e políticas para o desenvolvimento e a expansão da
fruticultura na Região Sul de Minas, a pedido dos Deputados
Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e Luiz Humberto Carneiro. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Ana
Maria, em que solicita seja transmitido ao Superintendente do Banco
do Brasil em Minas Gerais o apelo feito por vários produtores da
Região Sul de Minas, em audiência pública desta Comissão. para que
os recursos do PRONAF sejam disponibilizados e liberados em tempo
hábil e que seja agendada audiência desta Comissão com o
Superintendente, com vistas a esclarecimentos sobre a
implementação do PRONAF em Minas Gerais; Laudelino Augusto (3),
em que solicita seja encaminhada correspondência ao Ministro da
Agricultura, agradecendo pela colaboração do Ministério, por meio de
seus órgãos e técnicos, prestada ao desenvolvimento dos trabalhos



32
desta Comissão; em que solicita seja realizada visita desta
Comissão ao Centro de Referência de Viticultura e Enologia, de
propriedade da EPAMIG, no Município de Caldas, com o objetivo de
se conhecerem as técnicas, os experimentos e os resultados obtidos
nestas atividades pelos técnicos e especialistas da empresa em
parceria com a iniciativa privada: em que solicita seja enviado ofício
ao Secretário de Defesa Social, pedindo-lhe informações relativas às
denúncias de furtos, roubos e seqüestros dos quais têm sido vítimas
os agricultores da região de Pouso Alegre. 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. Luiz
Eugênio Santana Matos. Gerente da EPAMIG em Maria da Fé: Nauto
Martins. Gerente Regional da EMATER de Itajubá e Caxambu;
Alexandre Cardoso Pinto, Prefeito Municipal de Maria da Fé; Aroldo
Lúcia Ribeiro Resende, produtor rural e Presidente do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Pedralva; Manoel
Xavier, Diretor Técnico da EPAMIG; e José Francisco Neto, Prefeito
Municipal de Gonçalves, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputada Laudelino Augusto tece suas considerações
iniciais, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate. 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, 12 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto. Presidente - Carlos Pimenta - Ana Maria

Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM N°251/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
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Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da Mensagem n° 251/2004. 13 processos de
legitimação de posse de terras devolutas rurais do Estado, instruidos
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 1°/7/2004 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 constitucionais e legais.

Fundamentação
Os dispositivos da Constituição do Estado mencionados no relatório

atribuem à Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, com as
seguintes ressalvas, previstas no texto constitucional, no que tange à
terra devoluta, que é espécie daquela: a legitimação de terras
devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão
urbana (art. 246, 2°): a concessão gratuita do domínio de área
devoluta rural não superior a 50ha 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. § 3 0 , II): nos processos de legitimação de terra
devoluta rural em que houve ação judicial discriminatória, limitada à
área de 250ha e atendidos os requisitos de cumprimento da função
social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e devolução.
pelo ocupante, da área remanescente (art. 247, § 8°, 1 e II): e a
alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais
previstas no art. 247, com área de até lOOha.

Sobre a matéria, cabe observar, ainda, que este mesmo artigo, no §
6°, permite a alienação de terra devoluta rural, por compra
preferencial, até a área de 250ha, a quem a tornar economicamente
produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela.

A par desses dispositivos, esclareça-se que os processos enviados
a esta Casa efetivamente se subordinam à sua prévia aprovação.
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constatando-se que foram devidamente analisados e instruídos de
acordo com as normas constitucionais vigentes e com os
procedimentos exigidos pela legislação atinente à matéria -
notadamente as Leis n°s 550. de 1949: 9.681. de 1988: e 11.020, de
1993: apresentam-se, portanto, desprovidos de quaisquer vícios.

Em decorrência, apresenta-se no final deste parecer o projeto de
resolução que aprova as pretensas alienações, discriminadas em lista
nominal dos beneficiários e 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

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV. da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62. XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 14.8.2004.

Sala das Comissões, 10 de agosto de 2004.
Padre João, Presidente - Doutor Viana, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N"

1.726/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo aprovar previamente, nos termos do disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta que
especifica, cujos processos foram instruidos pelo Instituto de Terras
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do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, órgão integrante da
estrutura da Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 18. de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

No prosseguimento da tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, IX. "e'. do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em causa trata de conceder aprovação prévia da

legitimação da posse de cinco glebas de terras devolutas rurais. todas
com mais de lOOha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tais imóveis dar-se-á mediante compra preferencial, ou
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Tal procedimento reflete a política rural adotada pelo constituinte
mineiro no que se refere ao papel atribuído ao Estado de "promover o
bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo", conforme se verifica da leitura do art. 247. 'caput".

Em consonância com esses dispositivos, a concessão do título
definitivo de propriedade dos terrenos a quem de fato participou
ativamente na ocupação do território mineiro constitui justa medida.

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

Resolução n° 1.726/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 2004.
Padre João. Presidente - Doutor Viana. relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.510/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
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aos sucessores de particulares o imóvel que especifica.
A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e, agora,
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos dos arts. 102. Vil, e 189 do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1° 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 302m2 , situado no Município de Lagoa Dourada, e foi
doado ao Estado por particular, em 1939, com a finalidade expressa
na escritura pública de se instalar no local o fórum da Comarca de
Lagoa da Prata. O agente donatário cumpriu essa finalidade até que,
em 1970, foi o prédio demolido.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão proununciou-se
favoravelmente à pretendida reversão, uma vez que o Estado não
possui nenhum projeto para a utilização do terreno.

Cabe esclarecer que a apresentação do Substitutivo n° 1 deveu-se a
equívoco na transcrição dos dados do registro do imóvel.

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.

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

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

1.510/2004 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana -

Chico Simões.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°1.510/2004

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter aos sucessores de
Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de Resende Chaves o
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imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter aos

sucessores de Aristides de Souza Maia e Maria do Carmo de
Resende Chaves o imóvel constituído de terreno com área de 302m2
(trezentos e dois metros quadrados). situado no Município de Lagoa
Dourada e registrado sob o n° 1.453, a f Is. 54 do livro 3-H. no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Prados.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 12/8/2004, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Geraldo
Mariano de Souza, ocorrido em 5/8/2004. em Alfenas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Lúcia Pacífico, notificando o falecimento do Sr. José
Alves de Meio, ocorrido em 9/8/2004. em Boa Esperança. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Chilon Gonçalves, ocorrido em 22/7/2004, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 28° REUNIÃO ESPECIAL DA 2° SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 1218/2004

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

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Roberto Carvalho - Palavras do
Deputado Célio Moreira - Palavras de Dom Walmor Oliveira de
Azevedo - Entrega de placa - Palavras de Dom Serafim Fernandes de
Araújo - Apresentação musical - Palavras do Secretário Danilo de
Castro - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Célio

Moreira - Doutor Viana - Durval Angelo - João Leite - Laudelino
Augusto - Lúcia Pacífico - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Miguel Martini - Padre João - Roberto Carvalho - Wanderley
Ávila - Wehiton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min. declaro

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

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2 0-Secretário 'ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Federal Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo,
representando o Governador do Estado. Dr. Aécio Neves: Cardeal
Dom Serafim Fernandes de Araújo, nosso homenageado; Dom
Waimor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte; Major Marco Antônio Dutra, representando o General-de-
Divisão da 4° Região Militar e da 4° Região do Exército. General Paulo



César de Castro; Juiz Alvimar de Ávila, Presidente do Tribunal de
Alçada de Minas Gerais: Eustáquio Araújo, Magnífico Reitor da PUC;
Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras: e os
Deputados Roberto Carvalho e Célio Moreira, autores do
requerimento que suscitou a realização desta comemoração.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do ex-Senador Arlindo Porto, do

Vereador e ex-Deputado Estadual Antônio Carlos Pereira, o Carlão",
do Vereador e ex-Deputado Estadual Antônio Pinheiro, do Sr. José
Athiê Campos Cruz, representando a Associação Comercial de Minas.
do Sr. Pedro Parizzi, representando o Presidente da FIEMG, do Sr.
Robson Braga; da Sra. Luziana Lanna, Presidente do Conselho
Estadual da Mulher: do ex-Deputado Amilcar Martins. do Vereador
Geraldo Félix; do Capitão da Aeronáutica José Luciano Valentim de
Carvalho, do Parque de Material de Aeronáutica de Lagoa Santa, e do
Superintendente, de professores, alunos e funcionários do Sistema de
Ensino Arquidiocesano.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do aniversário

de Dom Serafim Fernandes de Araújo. O requerimento que deu
origem a esta homenagem, dos Deputados Roberto Carvalho e Célio
Moreira, foi apoiado p&os seguintes Deputados: Maria Tereza Lara,
André Quintão, Durval Angelo e Miguel Mar-tini. Gostaríamos também
de informar aos presentes que. durante todo o dia, recebemos
inúmeras mensagens de apreço e consideração ao homenageado.
Por razões de natureza pratica, vamos apenas encaminha-las a ele ao
término desta reunião.

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

será interpretado pelo Coral Risoleta Neves, composto por crianças e
adolescentes da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. do
Bairro Boa Vista, sob a regência da Sra. Roberta Barbosa.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Roberto Carvalho

Caro amigo e Presidente da Assembléia. Deputado Mauri Torres:
Deputado Federal Danilo de Castro; D. Serafim Fernandes de Araújo,
nosso homenageado e aniversariante, caríssimo para todos nós; caro
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D. Walmor de Oliveira Azevedo: Maj. Marco Antônio Dutra: caro
amigo, companheiro e Prefeito Fernando Damata Pirnentel; Juiz
Alvimar de Ávila, irmão do querido Deputado Wanderley Ávila: Reitor
Eustáquio Araújo: ex-Senador Murilo Badaró: Deputado Célio Moreira,
co-autor do requerimento, juntamente com uma série de colegas que
iremos citar - aliás, D. Serafim, o requerimento para a realização desta
reunião foi aprovado por todos os Deputados desta Casa,
independentemente de religião: foi uma decisão unânime. apesar de
eu e o Deputado Célio, junto com outros Deputados, termos a
felicidade de encabeçar o requerimento, que, na realidade, é fruto de
homenagem da Assembléia e de todo o povo de Minas Gerais -:
Bispos: autoridades: colegas que encabeçaram o requerimento.
Deputados André Quintão, Maria Tereza Lara, Durval Angelo, Miguel
Martini, Laudelino Augusto, Padre João, Adelmo Carneiro Leão, Lúcia
Pacífico, João Leite e outros, boa noite.

D. Serafim, escrevi algumas palavras exatamente para que a
emoção não nos impedisse de falar um pouco, já que todas as
palavras que dissermos serão quase nada diante de tudo o que o
senhor representa para nós. Antes, porém, do improviso preparado,
gostaria de dizer que o senhor não sabe o quanto significa para todos
nós. O senhor sempre foi a imagem da serenidade com a firmeza, da
bondade com a ação. do exemplo de fé exercitado pelo amor ao
próximo e da mudança permanente. Quando o senhor mudava,
ajudava a mudar todos nós. E como dizia o poeta: "Existem pessoas
que são importantes por um dia. Estes são melhores. Existem
pessoas que são importantes por alguns dias. Estes são bons.
Existem aqueles que são importantes todos os dias. Estes são
imprescindíveis". O senhor é uma dessas pessoas: imprescindível
para nós, imprescindível para a humanidade, imprescindível para a
Igreja. Deus, na sua infinita bondade. presenteou-nos, como nunca,
dando-nos a sua pessoa, repleta de bondade, de luz, irradiando fé,
solidariedade, amor, bondade. Sua trajetória é um facho de luz, que
nos faz mais humanos, que nos faz mais cristãos. As palavras são tão
pequenas para que possamos expressar não a gratidão, mas, acima
de tudo, a alegria de tê-lo como irmão, pastor, homem de Deus. A
maior prova da fé de Deus nos seres humanos foi quando Ele nos
enviou seu próprio filho. Na sua pessoa, Deus renovou sua crença de
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que podemos transformar este mundo num mundo de justiça.
fraternidade. Isso é possível, é viável. Dignidade. esse poderia ser
outro nome seu. Dom Serafim, na sua pessoa, temos uma vida que
fala por si, temos uma trajetória que é um testemunho de amor aos
seres humanos, de doação, de entrega, de solidariedade, de
esperança! "Eu te louvo e agradeço. á Pai, Senhor do Céu e da Terra,
porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos sagazes e as
revelaste aos simples.(. ..)Todas as coisas me foram entregues por
meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai nem ninguém
conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar."
Obrigado, Dom Serafim. O senhor é benção de Deus entre nós, é
revelação de Deus para todos nós! Que Deus nos dê sua presença de
luz, por muitos e muitos anos, pois é chama que não se apaga!
Obrigado. Dom Serafim!

Palavras do Deputado Célio Moreira
Boa noite, Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Mau ri Torres: Secretário de Estado
do Governo, Deputado Federal Danilo de Castro: Cardeal D. Serafim
Fernandes de Araújo; Exmo. Revmo. Arcebispo de Belo Horizonte, D.
Walmor de Oliveira de Azevedo: Maj. Marco Antônio Dutra: Prefeito de
Belo Horizonte, Fernando Pimentel: Presidente do Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais, Juiz Alvimar de Avila; Reitor da PUC,
Eustaquio Araújo: Presidente da Academia Mineira de Letras, Murilo
Badará: Deputado Roberto Carvalho; autoridades eclesiásticas,
Bispos, padres, religiosos e religiosas, abades, superiores de
conventos. Nas pessoas do Sr. Sebastião, da D. Márcia. do Conselho
da Renovação Carismática, cumprimento a todos e, na pessoa do Sr.
Sílvio, cumprimento essa multidão de vicentinos presentes e todos os
representantes de movimentos e pastorais, lideranças, que nos dão a
graça de estar presentes nesta grande homenagem ao nosso querido
irmão Cardeal D. Serafim. Quem deseja colher por um dia planta
flores; quem deseja colher por um século planta árvores: quem deseja
colher por toda a eternidade planta idéias nobres no coração de quem
ama.

Ouvi essa bonita e profunda mensagem hoje, pela manhã e ocorreu-
me repeti-Ia nesta noite de festa e confraternização, quando estamos
diante de um grande semeador de fé, de paz. de esperança e,



principalmente, de idéias nobres - D. Serafim Fernandes de Araújo.
que esta Casa vem homenagear pelo transcurso do aniversário,
amanhã.

Adentraríamos esta noite e madrugada se me pusesse aqui a
rememorar a vida e obra desse grande homem, desse destacado
humanista, que, ao longo dos anos, tem-se dado por inteiro no
trabalho evangelizador, na atividade intelectual, nas ações
filantrópicas, na 'defesa dos direitos humanos e da cidadania das
minorias. Ações que lhe valeram o reconhecimento público, traduzido
em títulos e condecorações, que conquistaram o apreço do santo
Papa e o respeito e admiração de quantos acompanham a gloriosa
trajetória do homem, do missionário, do humanista e do evangelizador
D. Serafim.

Dei-me a liberdade de invadir e tocar as reminiscências do nosso
homenageado, buscando-o ainda rebento na cidade de Minas Novas,
no vale do Jequitinhonha. Foi lá que, no dia 13 de agosto de 1924, o
velho sobrado do casal José Fernandes de Araújo e O. Gabriela Leite
se encheu de luz e alegria com o nascimento de um menino que viria
a se chamar Serafim.

A escolha do nome, de um anjo, não foi por acaso. Em sua profunda
religiosidade, os pais assim quiseram homenagear o então Bispo
Serafim, de Diamantina. Dois meses após o nascimento do filho, a
família mudou-se para Itamarandiba.

Primogênito de uma generosa prole, de 16 irmãos, dos quais apenas
14 chegaram à idade adulta, e criado com o rigor típico do interior
mineiro da época. o menino Serafim assim foi crescendo e iniciou a
vida escolar.

Ano a ano, a família crescia e todos iam sendo batizados com
nomes de santos. As nove meninas receberam o nome de Maria. O
sustento para tantas bocas era garantido pelo pai, um dentista prático,
que com sua maleta corria toda a região oferecendo seus serviços
protéticos e tratamento dentário à gente simples dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri.

Aos 12 anos, o jovem Serafim revelou sua vocação. Ao ser
perguntado pelo então Bispo de Diamantina sobre o que queria ser no
futuro, respondeu que queria ser padre. E para orgulho dos pais, que
no fundo desejavam que toda família seguisse a vida religiosa.
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Serafim foi estudar no seminário de Diamantina.
A dor dos pais pela partida do primogênito foi superada pela certeza

de que o futuro do menino estaria assegurado e que seu destino
estava se cumprindo. Partia Nonó, como era chamado
carinhosamente em família, levando na bagagem umas poucas peças
de roupas, mas na alma uma riqueza de aprendizado e fé que não se
esgotaria por toda uma vida.

Concluído o curso de Filosofia, em 1944. no ano seguinte Serafim
segue para a Itália, onde é ordenado sacerdote em 1949 e faz o
mestrado em Teologia e Direito Canónico, concluído em 1951.

Naquele ano, retorna ao Brasil e inicia sua vida sacerdotal como
pároco de Gouveia, onde permaneceu até o ano de 1957. assumindo
depois a paróquia de Curvelo, somando o trabalho paroquial à
atividade de professor, até 1959, quando é designado pela Santa Sé
Bispo Auxiliar de Dom João Resende Costa. A ordenação episcopal é
em Diamantina.

Por sua identificação com a área de educação, já com notável
bagagem no magistério, Dom Serafim é escolhido Reitor da recém-
fundada Universidade Católica de Minas Gerais, continuando como
titular da Reitoria até o ano de 1981, deixando-a com 23 cursos e 15
mil alunos.

A frente da PUC criou a Fundação Dom Cabral, responsável pelo
preparo, pela profissionalização e pela inserção de milhares de jovens
no mercado de trabalho, e a fundação que denominou José
Fernandes de Araújo, numa homenagem ao pai, e ao longo de vários
anos se dedicou à concessão de bolsas de estudo a alunos carentes
da universidade, permitindo a milhares de jovens a realização do
sonho de acesso ao ensino superior.

Aos 62 anos, o Bispo Auxiliar Dom Serafim sucede Dom João
Resende Costa, como terceiro Arcebispo Metropolitano, fato ocorrido
em fevereiro de 1986. Doze anos depois, mais precisamente no dia 18
de janeiro de 1998, no final da oração Mariano de Angelus. o Santo
Padre anuncia sua decisão' de fazê-lo Cardeal. Como Vereador, tive a
honra de representar o município em Roma na cerimônia de
cardinalato, em fevereiro de 98.

Sei que a maioria dos senhores e das senhoras bem conhece a
história e os feitos de D. Serafim Fernandes de Araújo, a quem
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estamos rendendo nossas homenagens, mas me parece oportuno
rememorá-los nesta noite especial, para que se registre nos anais
desta Casa que, nesta noite de 12 de agosto, aqui se rendeu uma
justa homenagem a uma importante personalidade.

Os cabelos grisalhos não conseguiram arrefecer o vigor das idéias e
dos ideais de D. Serafim, que, como uma boa árvore, segue
produzindo bons frutos e, como bom semeador, segue plantando
sentimentos nobres, hoje, na Presidência da Sociedade Mineira de
Cultura, entidade mantenedora do Sistema de Ensino
Arquidiciocesano e da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais, da qual é também o Grão-Chanceler.

No campo social, ele preside a Associação Providência Nossa
Senhora da Conceição, entidade de caráter filantrópico que se dedica
a socorrer os menores de rua, como suporte à Pastoral da Criança, e
assiste espiritual e materialmente os doentes terminais.

Pelas mãos desse grande homem foram reestruturados os meios de
comunicação da Arquidiocese, com reelaboração dos programas e
modernização das instalações e recursos técnicos das Rádios
América e Cultura e da TV Horizonte, imprimindo-lhes maior
dinamismo e profissionalismo para o melhor desempenho do trabalho
de divulgação da fé católica.

A capacidade empreendedora demonstrada no âmbito da
comunicação, com talento e modernidade, valeu-lhe a escolha como
responsável pelo setor de comunicação social da CNBB. D. Serafim
integrou ainda, por vários anos, o Departamento de Comunicação
Social do Conselho Episcopal Latino-Americano e o Pontifício
Conselho para as Comunicações Sociais.

Do operário de Deus, faz-se imperioso destacar também a decisiva
atuação na Vice-Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB -, de 1991 a 1995, e a grande contribuição dada a
nossa Igreja, ao propor, desde 1990, um concentrado esforço
evangelizador para torná-la missionária, participativa e misericordiosa,
ideal que originou o Projeto Pastoral Construir a Esperança, tomado
como modelo por pastorais de várias dioceses brasileiras.

Não podemos deixar de nomear, entre as fecundas idéias pastorais
de D. Serafim, a realização de um importante evento católico, a
Torcida de Deus, que reúne. a cada três anos, dezenas de milhares
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de fiéis no Mineirão, por ocasião da festa do Corpo de Deus. É um
momento de celebração de fé, comunhão e confraternização.

E esse homem que nos cumpre hoje, como cristãos e,
particularmente, como mineiros, cumprimentar por mais um
aniversário e felicitar pela data, agradecidos que havemos de ser a
Deus por sua existência em nossas vidas. Receba, D. Serafim, nosso
carinho e reconhecimento pelos anos de dedicação em defesa das
minorias e pelas idéias nobres que tem plantado, ao longo dos anos,
em nossos corações. Que possamos festejar esta data por muitos
anos, na paz do Senhor Jesus e na proteção de Nossa Senhora! Peço
a todos uma salva de palmas para o nosso querido homenageado.
Obrigado.

Palavras de D. Walmor Oliveira de Azevedo
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Mauri Torres; Exmo. Sr. Secretário de Estado de
Governo. Deputado Federal Danilo de Castro, representando o Exmo.
Sr. Governador do Estado, Dr. Aécio Neves: Exmo. Sr. Maj. Marco
Antônio Dutra, representando o Gen.-Div. Paulo César de Castro, da
4a Região Militar e da 43 Divisão de Exército; Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. Fernando Pimentel: Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais, Juiz Alvimar de Ávila: Reitor da
PUC-Minas, Sr. Eustáquio Araújo; Exmo. Sr. Presidente da Academia
Mineira de Letras, Senador Murilo Badarõ; caros e Exmos. Deputados;
autores do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Deputados Célio Moreira e Roberto Carvalho: irmãos Bispos aqui
presentes; familiares, amigos e admiradores do nosso querido
homenageado, Eminentíssimo Cardeal D. Serafim, razão desta
homenagem prestada na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, ocorre-me recordar uma palavra, da literatura sapiencial, que
até assusta e é muito evocada em circunstâncias como esta, em que
celebramos 80 anos do nosso querido D. Serafim ou 80 anos de
qualquer pessoa, a qual diz assim: "A 70 anos vai a duração de nossa
vida: fato notável quando chega a 80. A maior parte deles, sofrimento
e vaidade, acaba depressa. Nós passamos".

Essa palavra que recordo aqui, da literatura sapiencial da Sagrada
Escritura, guarda uma mensagem muito profunda e uma indicação
muito nobre, para além de apenas nos inscrever no contexto dos
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números 70, 80, sobretudo porque a própria Sagrada Escritura fala
da juventude de patriarcas aos 120 anos ou daqueles que chegam a
centenas de anos, relativizando, por isso, nesse mesmo dito, o
número, para deixar diante de nós o sentido profundo do que faz a
vida valer para além do tanto que se conta, mais ainda, do que se
ajunta e muito mais ainda daquilo que se conquistou para si.

Esse dito que evoco, para dizer que nós passamos, refere-se a
circunstâncias comuns da vida, para deixar nas entrelinhas o sentido e
o que faz com que alguém de fato não passe nunca, nem no coração
da história nem no coração das pessoas. para além das sombras que
envolvem o caminho e a história de cada um de nós.

Neste parlamento quero evocar, para além da figura eclesiástica,
importante, reconhecidamente importante na nossa Igreja Católica, da
figura do nosso querido Cardeal D. Serafim, mais próprio é aqui
evocar a grandeza de sua cidadania. Evocar a cidadania para
focalizar uma perspectiva que a todos nós envolve, para além de
nossas diferenças. Constitui para nós, como compromisso. lugar
comum - aliás, razão da existência deste parlamento, lugar não mais
adequado do que qualquer outro para fazê-lo, nesta homenagem -
reconhecer a grandeza e a estatura da cidadania do nosso querido
Cardeal D. Serafim.

Dados aqui evocados a respeito da sua história, nas circunstâncias
que envolvem as nossas vidas, no desafio de construí-ias, revelam um
cidadão importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o
Brasil.

Esta homenagem focaliza, pois. querido D. Serafim - o que é orgulho
especial para nós, principalmente para nós, irmãos, Bispos -, alguém
que, além de cumprir com esforço e fidelidade o seu ministério, pelos
compromissos de sua consagração, realiza na sua vida um caminho
exemplar de cidadania: por isso, nesta oportunidade, parabenizo e
agradeço ao Cardeal O. Serafim, pelo exemplo de cidadão, pela
grandeza de sua cidadania, marcando tantas páginas da nossa
história, dando-nos uma herança muito importante, com lições que
não passam. Mas, ao mesmo tempo, sinto no coração a alegria de
poder, como Igreja, como Arcebispo, como irmão nessa sucessão dos
apóstolos, agradecer o reconhecimento a essa cidadania, mostrando
uma aliança bonita entre a fé que nos move no caminho e a coragem
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de trabalhar para participar na construção de uma sociedade justa
e solidária.

São 80 anos, e desejamos muitos outros, chegando pelo menos a
120 anos, como o jovem patriarca Abraão, nesta alegria de desejar
felicidades e que muitos anos ele possa viver a alegria de compartilhar
esse importante tesouro de cidadania na simplicidade do ser, na
sabedoria, que sempre temos o desafio de aprender, e na coragem de
continuar participando da construção dessa história, que é de todos
nós, que se sustentará na direção certa pela nobreza de cidadanias
como a de D. Serafim, na vivência bonita de sua fé e na fidelidade de
sua consagração.

Concluo recordando um famoso dito que, para além disto ou daquilo,
nessa figura humana de consagrado e nessa figura humana de
cidadão exemplar, se verifica em D. Serafim pela simplicidade,
quando assim se diz: "Segue o teu caminho, ama as tuas árvores,
planta as tuas flores: o resto é sombra de árvores alheias, e, na
simplicidade do caminho, na vontade de Deus, semeando o bem e o
amor'. A D. Serafim, nossa fraterna saudação e nosso profundo
carinho. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por

meio de seu Presidente. Deputado Mauri Torres, homenageia D.
Serafim Fernandes de Araújo, procedendo à entrega de placa alusiva
a esta ocasião, contendo as seguintes palavras: 'Ao Cardeal D.
Serafim Fernandes de Araújo, uma vida dedicada à educação e à
defesa dos mais necessários valores humanistas, a homenagem e o
reconhecimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais".

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo

Devo dizer a vocês que me sinto muito feliz por todas estas
homenagens, por isso, queria usar meu privilégio de 80 anos para
falar da maneira mais simples, mesmo fugindo ao protocolo. Queria
chamá-los a todos da maneira que sinto: filhos, filhas. irmãos. irmãs,
amigos e amigas. Tenho pensado muita coisa nestes dias. mas a
principal delas é como Deus foi generoso e bom para comigo, não me
dando bens materiais, mas fazendo-me, como ocorre hoje, um homem
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verdadeiramente feliz. Sempre proclamei o carinho de Deus para
comigo, fazendo-me até combater o azar de ser um homem tão feliz,
tendo nascido no dia 13 de agosto de ano bissexto. E, de vez em
quando, ainda falo a mentirinha de que foi na sexta-feira, mas foi na
quarta-feira. Uma sexta-feira com tudo isso será amanhã.

Estou debaixo de uma chuva de améns. O primeiro amém é o de
Deus na minha vida, em que ele não somente disse "assim seja". mas
também que assim será. E foi. São fantásticos os momentos que
Deus me fez viver. Se começo pelos lugares, cada um tem seu
encanto. A minha terra: Minas Novas. A terra do nascimento da minha
vocação: Itamarandiba. Diamantina, com toda a sua beleza,
aceitando-me criança, para dali mandar-me, com 21 anos, para Roma,
com toda a sua ternura.

Tenho aqui hoje um colega. D. Acácio, que foi meu companheiro em
tudo em Roma. Fomos no mesmo navio: fizemos o mesmo curso de
Teologia e de Direito Canônico; recebemos a tonsura no mesmo dia;
as ordens menores juntos e também o diaconato juntos, longe de
todos os nossos familiares, naquele dia maravilhoso de 12/3/49. Peço-
lhes que aplaudam D. Acácio.

Contarei uma história de meus 21 anos. Quando os completei,
nunca havia celebrado antes meu aniversário em casa, por causa do
seminário. Naquele ano, pedi ao Reitor do seminário que me deixasse
passar essa data com minha família, em Minas Novas. Ele deixou, e
mais facilmente do que eu esperava. Nesse aniversário, recebi um
telegrama do superior do seminário. Ele dizia apenas: "Parabéns
duplamente". Com isso, queria parabenizar-me por meus 21 anos e
por ter sido escolhido para ir para Roma estudar. Ternura de Deus,
amém de Deus na minha vida!

Esse tempo de Roma foi o tempo da pessoa que mais marcou a
mim e a D. Acácio: Pio XII, com quem, às vezes, se é injusto. Quando
chegamos a Roma, ficamos hospedados no Colégio Brasileiro e
estudávamos na Gregoriana. No colégio, havia alguns hóspedes que
não podíamos ver. Eram três ou quatro. Sabem quem eram? Eram
judeus que o Papa tirou de algum lugar para não morrerem. E ainda
dizem que ele era contra os judeus. Pio XII foi uma marca
maravilhosa.

Depois vim para Diamantina, onde fui do clero. Fui mandado para



ser pároco de Gouveia. onde fiquei por seis anos. Posso dizer de
coração aberto que, durante aquele tempo, naquela comunidade de 3
mil pessoas, com mocinhas tratando de seus pais mais velhos,
aprendi demais. Não me lembro de ter caído alguma lágrima de
alegria ou de tristeza que eu não tivesse enxugado. Como isso me
toca! Esse foi o meu primeiro amor pastoral, e eles sabem quanto os
amo.

Depois. Curvelo: pouco tempo. mas também marcante. Por fim, Belo
Horizonte, onde completo mais de 45 anos.

Quando fui escolhido para Bispo Auxiliar de Belo Horizonte - não sei
por quê -, recebi muito carinho, mas também uma missão: ser Reitor
da escolinha do Bispo, que estava começando. Era o início da
Universidade Católica. D. João pediu que eu fosse o Reitor da
universidade, e isso era o mesmo que me entregar uma filha muito
débil, muito bonita e que precisava de muito carinho. Essa filha está aí
hoje, como foi dito nos nossos discursos; é a querida Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Quando aqui cheguei. eram
635 alunos: hoje, acaba de me dizer o Reitor, estamos com 45.700
alunos.

Belo Horizonte ainda me deu a alegria de dar um presente aos
mineiros. Vocês se lembram do dia 1°17/80, na hoje chamada Praça
do Papa? O Papa disse: "Eu não esquecerei vocês nunca mais". O
Secretário do Papa me chamou, quando fui escolhido Cardeal. e me
disse: "D. Serafim, todo o mundo está sendo Cardeal porque tinha de
ser; você, porque o Papa quis". Essa é a outra grande marca na
minha vida: a ternura desse inconfundível João Paulo II. Vejam, então.
os améns sobre mim.

Completando 80 anos, perguntaram-me o que iria fazer. Quero
continuar a ser bom: quero levar paz a todos os que dela precisam:
quero fazer da ternura o encanto, o remédio e a resposta para todos
que me procurarem. E estou dizendo isso para todos. Qual é a minha
riqueza, ao fazer 80 anos? Vocês, meu povo, os humildes. Por isso
está se tornando o canto dos meus 80 anos a canção "Gente
Humilde". Disse Vinícius: "Eu, que não tenho fé, peço a Deus pela
minha gente: é gente humilde". O nosso povo nos dá vontade de
chorar. Pois esse povo é a alegria da minha vida. Tudo o que tenho
devo a ele, e todos os meus mistérios e todas as minhas orações. Por
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isso, quero agradecer à Assembléia, porque vocês estão, nesta
noite, carimbando, selando essa ternura do povo mineiro para comigo,
e eu, marcando ainda mais a minha doação total por quanto tempo
Deus quiser, do jeito que Deus quiser.

Quero me colocar e colocar todos e cada um de vocês, seja quem
for, na palma da mão de Deus. Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Ouviremos, agora, o Coral Clave Júnior, que apresentará

música de autoria de Aílton Mapa, com a participação do Deputado
Roberto Carvalho.

A Sra. Roberta Barbosa Gonzaga - A música que vamos apresentar
é um presente nosso para Dom Serafim. Ela fala do Salmo 150, que
nos convida a louvar. Vamos louvar.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Secretário Danilo de Castro

Meu caro Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, nosso
ilustre homenageado, Cardeal D. Serafim, Prefeito Fernando Pimentel,
componentes da Mesa, autoridades eclesiásticas, Srs. Deputados,
senhoras e senhores. Com todo o respeito que devo aos seus pares
da Igreja Católica, diria que não existe em Minas religioso mais
mineiro que D. Serafim Fernandes de Araújo. Em primeiro lugar, por
ter nascido em uma cidade cujo nome é a mais fiel síntese de Minas
Gerais. D. Serafim nasceu no dia 13/8/24, na cidade de Minas Novas.
Esse nome. "Minas Novas", contém uma espécie de apelo para que
Minas se renove, esteja sempre remoçada. Remoçada pela força do
passado; remoçada pela realidade do presente e pela vocação de
construir um futuro melhor.

Mais ainda, meus amigos, D. Serafim passou a infância em
Itamarandiba e estudou no seminário de Diamantina, cidade
conhecida como o portal do vale do Jequitinhonha. Esse sofrido
Jequitinhonha, onde nem tudo que se planta dá, mas que oferece
terreno fértil para o cultivo de uma semente chamada fé. Semente que
D. Serafim planta por onde passa, regando-a com o insumo de sua
serenidade, do seu espírito solidário e, especialmente, de sua
humildade.

D. Serafim percorreu uma trajetória invejável: de Minas Novas a
Itamarandiba, de Itamarandiba a Diamantina e de Diamantina a Roma,

^A_0



onde se ordenou em 1949, depois de fazer mestrado em Teologia
e Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana. Voltou às
origens de Minas para ser vigário em Gouveia e Curvelo.

Outro fato que faz D. Serafim o mais mineiro dos doutores católicos
e o de ter sido capelão militar do 3° Batalhão da Polícia Militar de
Minas Gerais, que tem como patrono Tiradentes. Não por acaso
tornou-se o Bispo mais jovem do Brasil, sagrado em 1959, com 34
anos apenas.

Não há tempo para contar tudo o que sabemos da história de vida e
fé de D. Serafim ao longo dos seus maravilhosos 80 anos. Direi
apenas que a arquidiocese de Belo Horizonte ganhou grande
destaque no cenário da Igreja Católica brasileira, graças à atuação de
D. Serafim. Não foi surpresa, pois, quando chegoLi ao cardinalato, em
1998, pelas mãos do Papa João Paulo II.

Há inúmeros exemplos da grande dedicação com que esse pastor
cuida da sua igreja e do imenso rebanho que ela abriga. Vou citar
apenas um. Foi Dom Serafim quem criou, num dos seus muitos
momentos de inspiração divina, a Torcida de Deus, que ele reúne a
cada três anos no Mineirão, para celebrar o dia de Corpus Christi,
numa monumental comunhão com Deus. Há quase 30 anos, esse
evento se repete. Houve um ano em que ele chegou a reunir no
estádio quase 130 mil pessoas.

D. Serafim Fernandes de Araújo é o verdadeiro, o autêntico
missionário, cuja humildade e simplicidade mal deixa transparecer o
grande sábio que é - na verdade, um dos cardeais de maior cultura e
saber canônico da Igreja Católica. E uma grande honra cumprimentá-
lo pelos seus 80 anos, o que faço em nome do Governador Aécio
Neves, que V. Exa. Rvma. sabe ser um dos seus maiores
admiradores.

Receba, D. Serafim, o abraço respeitoso de toda a equipe que tem
hoje a responsabilidade de governar o nosso Estado. Peço sua
bênção para que possamos, com a ajuda de Deus, cumprir com
acerto e justiça a missão que a vontade do povo nos delegou. Em
nome do Governador Aécio Neves, deixo aqui a mais calorosa
saudação ao querido Cardeal e aos promotores desta homenagem.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
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Exmo. Sr. Secretário de Estado de Governo. Deputado Federal
Danilo de Castro, representando, neste ato, o Exmo. Sr. Governador
do Estado, Dr. Aécio Neves; Revmo. Cardeal Dom Serafim Fernandes
de Araújo: Revmo. Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Watmor Oliveira
de Azevedo; Exmo. Major Marco Antônio Dutra. representando o
General-de-Divisão da 4a Região Militar e 4' Divisão do Exército,
Paulo César de Castro; Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belo
Horizonte. Fernando Pimentel: Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais, Juiz Alvimar de Ávila; Exmo.
Reitor da PUC Minas, Sr. Eustáquio Araújo; Exmo. Sr. Presidente da
Academia Mineira de Letras, Senador Murilo Badaró: Exmos Srs.
Deputados Roberto Carvalho e Célio Moreira autores do requerimento
que deu origem a esta homenagem, autoridades eclesiásticas, Bispos,
Abades, Superiores de Conventos e senhores sacerdotes -
cumprimento também os irmãos do Cardeal Dom Serafim, Maria
Josefina, Maria Amélia. Maria do Carmo, José, Jair. Eustáquio e
demais familiares e funcionários da Cúria Metropolitana -, nossas
prezadas e queridas colegas Deputadas, colegas Deputados, ex-
Senador Arlindo Porto, aqui presente, ex-Deputados aqui presentes.
meus senhores e minhas senhoras, esta Assembléia tem a alegria e a
honra de participar das comemorações do aniversário de 80 anos do
Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, o grande líder católico de
nosso Estado.

O aniversário que Minas Gerais celebra amanhã festeja um de seus
filhos mais próximos e queridos, um homem ao mesmo tempo simples
e ilustre. Além de ser o baluarte espiritual, o Cardeal sempre
participou, de um modo muito humano, da vida de seu rebanho.

Sob sua direção, na condição de Reitor, cresceu em clima de total
liberdade, mesmo em momentos politicamente difíceis, uma
universidade como a PUC Minas, hoje uma das maiores do Brasil e
responsável pela consolidação profissional de tantas gerações.

Espírito aberto e sem preconceitos, tendo participado do Concílio
Vaticano II. soube levar adiante a bandeira do ecumenismo: há algum
tempo, participou de uma louvável campanha em favor do Núcleo
Assistencial Caminhos para Jesus, mantido por outra religião, mas de
inegável valor assistencial, voltado para o apoio a jovens com paralisia
cerebral.
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No recente esforço envolvendo o patrimônio histórico e cultural
do nosso Estado, pelo resgate das imagens sacras roubadas das
comunidades mais humildes do interior, trouxe sua efetiva adesão.
mostrando-se um autêntico cidadão mineiro, na defesa de nossa
cultura e de nossa mais cara tradição.

O mesmo homem, sacerdote e humanista, trouxe seu entusiasmo ao
tema da última Campanha da Fraternidade, fazendo saber que a
igreja trabalha para alertar a população sobre a importância dos
recursos hídricos para nossa sobrevivência. Em suas palavras, "a
igreja quer estar ao lado de todas as iniciativas em favor da
preservação da água".

A Igreja de Dom Serafim, para cuja história entrou como o primeiro
Cardeal de Minas Gerais, é a que se preocupa com a renovação da
vida e a transformação da sociedade, educando para a fraternidade.
As situações existenciais do povo brasileiro sempre foram foco de sua
atenção.

Nosso Cardeal, com muita espontaneidade, tem partilhado dos
anseios cotidianos da população. Como brasileiro e mineiro, nunca
escondeu a paixão pelo futebol e, em especial. pela camisa atieticana.
E dessa simplicidade e da disposição em mergulhar na vida comum
que brota a sabedoria dos inspirados e dos corajosos.

Minas Gerais reconhece em seu Cardeal o mensageiro que nos fez
ouvir a paz e nos trouxe a mensagem do bem. E seus passos foram e
ainda são bem-vindos sobre essas montanhas, cuja população festeja
seus 80 anos com um só coração e uma só alma. A Presidência
manifesta às autoridades e aos demais convidados os
agradecimentos pela honrosa presença. Muito obrigado.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões especiais de amanhã. dia 13. às
8h30min, às 14 horas e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.
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ATAS

ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2" SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 17/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1" Parte: ja Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Resolução
nos 1.837 e 1.838/2004 - Projeto de Lei n° 1.839/2004 -
Requerimentos nos 3.191 a 3.195/2004 - Requerimentos das
Comissões de Defesa do Consumidor (2) e de Transporte e dos
Deputados Antônio Júlio e outros e Leonardo Quintão -
Comunicações: Comunicação da Deputada Maria OUvia - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Sebastião Helvécio - 2 Parte (Ordem
do Dia): i' Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Questões de ordem - Designação de Comissões: Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre os Vetos às Proposições de
Lei n os 16.114, 16.115. 16.144 e 16.145 - Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 85 - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Transporte e de Defesa do Consumidor e dos
Deputados Leonardo Quintão e Antônio Júlio e outros: aprovação -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu
- Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos -
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Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 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.

l a Parte
1° Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Leonardo Moreira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:	

OFÍCIOS
Do Sr. Nilmário Miranda. Secretário Especial dos Direitos Humanos,

informando da impossibilidade de comparecer à reunião especial em
comemoração ao aniversário de Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.99212004, da Deputada Ana Maria
Resende.

Do Sr. Bilac Pinto. Secretário de Ciência. Tecnologia e Ensino
Superior, solicitando seja aprovada emenda ao inciso II do art. 34 do
Projeto de Lei n° 1.34012003, que institui e estrutura as carreiras de
Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia. Técnico em
Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e Tecnologia e
Pesquisador em Ciência e Tecnologia, no âmbito dos órgãos que
compõem o grupo de atividades de ciência e tecnologia. (Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.340/2003.)

Do Sr. Agostinho Patrús. Secretário de Transportes e Obras
Públicas, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.627/2004, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES,
solicitando a apresentação de emenda ao orçamento do Estado -
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2005 a fim de que sejam destinados recursos financeiros à
Universidade Estadual de Montes Claros. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Jairez Elói de Souza Paulista, Assessor da Ministra de Minas
e Energia. em atenção ao Requerimento n° 1 .797/2003. da Comissão
de Defesa do Consumidor. encaminhando cópia de ofício da ANEEL,
em que se prestam esclarecimentos concernentes ao assunto objeto
do referido requerimento.

Do Sr. Remigio Todeschini. Secretário de Políticas Públicas de
Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópias
de convênios celebrados entre esse Ministério e o Estado de Minas
Gerais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.837/2004
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV. da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62 , XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 18.8.2004.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2004.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
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do art. 195, c/c o art. 102. do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.838/2004

Concede licença ao Governador do Estado para se ausentar do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica concedida licença ao Governador do Estado para se

ausentar do Estado, por período superior a quinze dias. de 27 de
agosto de 2004 a 14 de setembro de 2004, a fim de empreender
viagem oficial ao Japão e à França.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 2004.
Mesa da Assembléia
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 195, c/c O art. 79. inciso VIII, alínea "a", do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.83912004
Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM - a doar os imóveis que especifica e
dã outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a doar, livre e
desembaraçado de quaisquer gravames, inclusive hipotecas. à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -
os seguintes imóveis:

- terreno com área de 124.155,70m2 (cento e vinte e quatro mil
cento e cinqüenta e cinco vírgula setenta metros quadrados). não
urbanizado, situado junto aos Bairros São Gabriel II e Dom Silvério,
antiga Fazenda Gorduras ou Belmonte, em Belo Horizonte,
matriculado sob o n° 36.872. a fls. 232 do livro 3AP. no Cartório do 10

Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte:
II - terreno com área de 47.745m 2 (quarenta e sete mil setecentos e

quarenta e cinco metros quadrados), não urbanizado, situado junto ao
Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, antigo Gorduras de Baixo.
matriculado sob o n° 6.012. no livro 2, no Cartório do 4° Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção
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de casas populares a serem vendidas exclusivamente para os
militares estaduais da ativa lotados em Belo Horizonte, na proporção
de uma unidade por pessoa.

Art. 30 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no art. 2°
desta lei.

Art. 40 - Fica criada junto à Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - COHAB-MG - uma comissão com a finalidade de
acompanhar a fixação de regras e critérios complementares,
destinados à comercialização das unidades habitacionais
mencionadas no art. 20, bem como fiscalizar os procedimentos
decorrentes e vinculados à aplicação desta lei.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

- dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-13M -:

II - dois membros indicados pela União do Pessoal da Polícia Militar
- UPPM -;

III - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais:

IV - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição tem por escopo a utilização de área

ociosa pertencente ao IPSM para a construção de casas populares, a
serem destinadas, exclusivamente, aos militares estaduais. Conforme
já foi bastante salientado nesta Casa Legislativa, a medida é de
interesse público - e tanto o é que o Governo Aécio Neves
implementou, por meio do Decreto n° 43.846, de 2004, o Programa
Lares Geraes - Segurança Pública. Exatamente porque temos a
intenção de auxiliar na execução do aludido programa é que pedimos
o apoio dos nossos pares para que este projeto seja aprovado.
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5(.)
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

REQUERIMENTOS
N° 3.191/2004, do Deputado Doutor Viana. solicitando seja

consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso à
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - pela
conclusão do projeto brasileiro de seqüenciamento do genoma do
café.

N° 3.19212004. da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Superintendente do Banco do Brasil no
Estado com vistas a que os recursos do PRONAF sejam liberados em
tempo hábil, em atenção a apelo de produtores do Sul de Minas. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.193/2004. da Comissão Especial da Fruticultura, pleiteando
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre
as denúncias de furtos, roubos e seqüestros dos quais têm sido
vítimas os agricultores da região de Pouso Alegre. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 3.194/2004. da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam tomadas providências relativas aos furtos, roubos e seqüestros
dos quais têm sido vítimas os agricultores da região de Pouso
Alegre.(- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 3.195/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam enviadas a esta Casa informações sobre os motivos que
determinaram a rescisão de contrato do ex-Agente de Segurança
Penitenciário Jorge Luiz da Silva - MASP 183.105.

Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja formulado
apelo ao PROCON Assembléia para que elabore estudo técnico sobre
o aumento de 57 0 c nas mensalidades do curso de Medicina da
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em 2004. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Defesa do Consumidor e de Transporte e dos Deputados Antônio
Júlio e outros e Leonardo Quintão.
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Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria

Olivia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente. Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, volto à tribuna na tarde de hoje para, mais uma vez,
dar meu depoimento de valorização da ação legislativa e da
importância que a Assembléia vem mostrando ao longo do tempo para
a sociedade mineira. Ainda no exercício de 2004, tive a oportunidade,
por indicação do nobre Deputado Ermano Batista, de ser designado
relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Naquele momento.
interpretando a vontade e o sentimento do povo de Juiz de Fora,
incluímos em nosso parecer a priorização para a conclusão das obras
do Centro de Convenções e Exposições de Juiz de Fora - CONEX. A
obra havia sido iniciada graças ao esforço do Prefeito Tarcísio
Delgado, que havia desapropriado uma enorme área adequada à
construção daquele centro, e do nosso então Governador Itamar
Franco, que, entendendo o significado do plano estratégico de Juiz de
Fora, que considera o centro de convenções como um evento que
afirma aquela cidade como pólo regional, autorizou o inicio das obras.
Começou, naquele momento, a terraplanagem da área que serviria
para implantação do centro de convenções da minha cidade.

Para nossa alegria, na tarde de ontem participamos de um evento
no Palácio da Liberdade, no qual o Governador Aécio Neves,
entendendo a importância desta Casa e a necessidade do povo de
Juiz de Fora de, ter a obra do Centro de Convenções çoncluída, em
reunião com o Secretário de Obras, Agostinho Patrus, assinou uma
ordem de serviço determinando como prioridade a complementação
das obras daquele Centro de Convenções.

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é
um grande investimento que vem ao encontro do plano estratégico de
Juiz de Fora, sendo previstos recursos superiores a R$30.000.000,00,
dos quais R$4.000.000,00 foram aplicados para terraplanagem do
terreno, no Governo Itamar Franco. Na tarde de ontem, o Governador
Aécio Neves liberou mais R$5.000.000.00 para a realização de obras
ainda em 2004. para que o povo de Juiz de Fora possa receber essa
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importante obra que contextualiza o aspecto regional daquela
cidade na Zona da Mata mineira.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, muitas
vezes usamos esta tribuna para cobrar ações a favor da nossa região,
mas hoje voltamos à tribuna da Assembléia de Minas, para, com
sentimento de gratidão em nossos corações. enaltecer a figura desses
homens públicos de Minas Gerais: o Governador Itamar Franco. por
ter iniciado a implantação do Centro de Convenções em minha cidade:
o Prefeito Tarcísio Delgado, que teve a coragem. a ousadia e a
determinação de desapropriar o terreno onde está sendo erguida essa
obra tão esperada; finalmente, e de modo muito especial, o
Governador Aécio Neves, que resgatou a esperança do
desenvolvimento de Juiz de Fora, que se afirma, cada vez mais, como
um centro de prestação de serviços.

A nossa cidade e a nossa região entendem que a construção do
Centro de Convenções é o grande momento que permite Juiz de Fora
inserir-se, definitivamente, no cenário nacional na área de turismo de
eventos, dando, assim, oportunidade de emprego a inúmeros jovens,
a inúmeras pessoas que têm, no serviço terciário, a vocação
profissional das suas vidas.

Portanto, Sr. Presidente, encerro essa minha participação nesta
tarde dizendo, mais uma vez, da alegria de, como Deputado Estadual,
ter recebido o apoio de todos os pares desta Casa, já que a nossa
emenda, favorecendo a construção do Centro Regional de Juiz de
Fora, foi aprovada por unanimidade na Assembléia de Minas. Isso
valoriza a participação de cada parlamentar na elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual de Ação
Governamental, permitindo, dessa forma, que Minas Gerais possa
avançar, caminhar em frente e ter sempre essa base sólida, que é a
representação legítima do Poder Legislativo da nossa cidade.

Muito obrigado, Prefeito Tarcísio Delgado. Muito obrigado.
Governador Itamar Franco. Muito obrigado. Governador Aécio Neves.
O povo de Juiz de Fora hoje amanhece feliz e vive um dia de grande
felicidade, porque uma grande esperança que tínhamos para
consolidar o caráter regional da nossa cidade se torna realidade.
Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
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1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Balanço Geral do Estado

relativo ao exercício de 2003 foi publicado em essencialidades no
"Diário do Legislativo" do dia 13/8/2004 e distribuído em avulsos aos
Deputados na mesma data. A Presidência informa, ainda, que o prazo
de dez dias para requerimento de informações ao Poder Executivo e
ao Tribunal de Contas teve início ontem, dia 16, encerrando-se na
quinta-feira, dia 27/8/2004.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente. Sras. Deputadas, Srs.

Deputados. volto a pedir a palavra, pela ordem, para insistir com a
Mesa sobre a instalação de CPI já protocolada nesta Casa. A Mesa
não se posicionou quanto ao pedido. Queremos investigar e apurar
aquele fato divulgado pela imprensa, há 40 ou 50 dias, e que hoje se
encontra adormecido: a emissão de notas fiscais frias, falsas. Não
entendemos o porquê de se abafar essa corrupção na fiscalização e
na arrecadação do Estado de Minas Gerais.

Sabemos que o Estado está perdendo fortunas em dinheiro. Isso
ficou adormecido e está abafado. Então, este parlamento tem
obrigação constitucional e legal de apurar essas denúncias.

Há uns 60 dias, protocolamos o pedido de instalação da CPI,
embasado no Regimento Interno desta Casa. Mas, até o momento,
ninguém se pronunciou. Será que há forças estranhas nesta Casa ou
algum movimento fora, manipulando para que a Assembléia de Minas
Gerais não atue nesse caso?

Portanto, Deputado Rêmolo Aloise. Presidente em exercício.
recorremos à Mesa e a V. Exa., como Presidente em exercício desta
reunião e Vice-Presidente desta Casa, para a instalação dessa CPI.
Queremos ajudar o Estado de Minas Gerais. O Governador Aécio
Neves está brigando com o Governo Federal por causa da
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concentração de rendas. O Estado de Minas Gerais, a cada dia,
perde mais investimentos e receitas. A evasão fiscal no Estado está
num patamar impossível de o Governo agüentar. Estamos
extrapolando todas as normas. Hoje alguns dizem que a sonegação
pode chegar a 300/o, mas aqui. em Minas Gerais. a sonegação está
acima de 70°/o. Portanto. insisto em que aproveitemos o momento
eleitoral e apuremos as denúncias de notas fiscais congeladas. Elas
não são mais frias, são congeladas. Não entendemos o porquê de a
imprensa não falar mais disso. Não quero discutir o porquê dessa
atitude. Mas este parlamento é responsável pela apuração daquelas
denúncias formuladas pela imprensa. que depois as abafou. Sabemos
onde está a sonegação, mas precisamos de um mecanismo legal. a
CPI, para apurarmos, de fato, quem está emitindo e comprando notas
fiscais frias no Estado para se apropriar do ICMS.

Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, outra CPI se refere ao
problema das mineradoras. A imprensa denunciou o monopólio da
Vale do Rio Doce na exploração e no transporte do minério. Essas
denúncias já foram feitas em 1976 por esta Casa, através de CPI, mas
nenhuma providência foi tomada: pelo visto, nenhuma providência
será tomada. Este parlamento tem obrigação constitucional de fazer a
apuração sobre o monopólio da Vale do Rio Doce no transporte e na
exploração dos minérios do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente e senhores membros da Mesa, fica o meu apelo, pois
é preciso que o Presidente Deputado Mauri Torres instale a CPI.
Precisamos ajudar o Governo do Estado, pois algo errado está
acontecendo. A imprensa denunciou com todo o estardalhaço, mas
depois as coisas se acomodaram. Está na hora de o parlamento
acordar e fazer essas apurações. Fica meu pronunciamento, pela
ordem, para manifestar nosso descontentamento pela não-instalação
da CPI. Não sei quem tem medo de CPI, se o parlamento quer abrir
uma CPI a favor do Estado de Minas para apurar onde está a
sonegação e quem está sonegando. No entanto, há um movimento
externo para que essa CPI não se instale. E os sonegadores
continuam em ação, certos de que a Assembléia não irá instalar a
CPI. Continuam vendendo nota, comprando nota e se apropriando do
ICMS do Estado. Este é nosso apelo para que cumpramos nosso
papel constitucional de fiscalização. Por isso, insisto com a Mesa para
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que instale imediatamente as duas CPIs protocoladas. E que o
Presidente em exercício. Deputado Rémolo Aloise, autorize
imediatamente a instalação dessas duas CPIs.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado António Júlio. esta Presidência
não conseguiu entender seu raciocínio. Foram protocolados dois
requerimentos, um. solicitando que comissão especial apure
investigação sobre fraude fiscal: e outro, pedindo CPI para investigar
sonegação de ICMS. Pediria a V. Exa. que explicitasse, em seu
pronunciamento, se está se referindo ao requerimento ou ao pedido
de CPI.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, uma vez que há má-
vontade da Mesa da Assembléia. tanto para instalar a CPI quanto
para formar a comissão especial. que seja autorizada qualquer uma
das duas. Uma comissão especial chegará à conclusão de que será
preciso abrir uma CPI, durante a qual será quebrado sigilo bancário,
saberemos quem está falsificando nota fiscal e quais são as grandes
empresas do Estado de Minas que estão se apropriando de ICMS.
Portanto, a CPI é um instrumento mais forte. Mas, se V. Exa. ou a
Mesa assim entenderem, que seja constituída comissão especial para,
a partir de um levantamento, sugerir ou exigir da Assembléia a
instalação da CPI. Para nós, qualquer uma das duas atenderá aos
interesses do parlamento.

O Sr. Presidente A Presidência acata a solicitação de V. Exa. e
solicita ao nobre parlamentar que permaneça no Plenário, pois
colocará em votação o requerimento de comissão especial.

O Deputado Rogério Correia Concordo com o Deputado Antônio
Júlio. Nós, do PT, como temos direito na comissão especial e como a
CPI não é instalada, indicaremos, de imediato, um nome para a
comissão especial sugerida por V. Exa. Já que a CPI parece distante
dos objetivos da Presidência, na semana que vem, após a aprovação
do requerimento, indicarei, como Líder da Bancada, um nome do PT
para a comissão especial.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Rogério Correia, o requerimento
é do PMDB, mas, se V. Exa. quiser que o PT o assine, está à
disposição.

O Deputado Rogério Correia - Pois não, Sr. Presidente.
Designação de Comissões
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O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.114 (oriunda do Projeto de Lei n° 922/2003.
do Deputado George Hilton. que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Governador Valadares o imóvel que especifica). Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Ermano Batista e Fábio Avelar: suplentes
- Deputados Doutor Ronaldo e Dalmo Ribeiro Silva; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Biel Rocha; suplente - Deputado LaLidelino
Augusto: pelo PL: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente -
Deputado Jayro Lessa; pelo PP: efetivo - Deputado Paulo Piau;
suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.115
(oriunda do Projeto de Lei n° 961/2003, da Deputada Maria Tereza
Lara, que dá nova denominação ao Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra, define sua competência e dá
outras providências). Pelo BPSP: efetivos - Deputadas Vanessa Lucas
e Lúcia Pacífico; suplentes - Deputados Arlen Santiago e Marcelo
Gonçalves; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo: Deputada Maria Tereza
Lara; suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PL: efetivo - Deputado
Roberto Ramos; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PFL: efetivo
- Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Doutor Viana.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.144
(oriunda do Projeto de Lei n° 272/2003. do Deputado Paulo Piau, que
institui sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros
- UNIMONTES -, para os grupos de candidatos que menciona). Pelo
BPSP: efetivos - Deputada Ana Maria Resende e Deputado Arlen
Santiago; suplentes - Deputado Doutor Ronaldo e Deputada Maria
OUvia; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado André Quintão;
suplente - Deputado Ricardo Duarte; pelo PL: efetivo - Deputado Jayro
Lessa: suplente - Deputado Irani Barbosa: pelo PMDB: efetivo -
Deputado - Leonardo Quintão: suplente - Deputado José Henrique.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para



Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.145
(oriunda do Projeto de Lei n° 292/2003. do Deputado Dinis Pinheiro.
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova União o
imóvel que especifica). Pelo BPSP: efetivos - Deputados Sargento
Rodrigues e Domingos Sávio: suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Aden Santiago: pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado
Padre João: suplente - Deputado Laudelino Augusto: pelo PP: efetivo -
Deputado Paulo Piau: suplente - Deputado Dimas Fabiano; pelo PFL:
efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Paulo Cesar.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 85 (oriunda do Projeto de Lei Complementar n°
50/2004, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre a
elaboração. alteração e consolidação das leis do Estado, conforme o
previsto no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado).
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Domingos Sávio e Márcio Kangussu;
suplentes - Deputados Marcelo Gonçalves e Luiz Humberto Carneiro;
pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputada Jõ Moraes; suplente -
Deputado Biel Rocha: pelo PL: efetivo - Deputado João Bittar;
suplente - Deputado Márcio Passos; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antônio Júlio; suplente - Deputado Leonardo Quintão. Designo. As
Comissões.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos das Comissões de Transporte, pleiteando seja
solicitada ao Coordenador-Geral da Agência Nacional de Transporte
Terrestre - ANTT - cópia dos contratos de concessão de serviços de
transporte ferroviário em trechos com jurisdição no Estado, desde o
ano de 1995: e de Defesa do Consumidor, pleiteando seja solicitado à
Secretaria de Direito Econômico - SDE - do Ministério da Justiça que
requisite à Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG
- e à Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA - a
comprovação documental referente à planilha de custos que autorizou
o aumento de 57% das mensalidades do curso de Medicina, bem
como cópia do contrato firmado entre a instituição e os estudantes, e
que emita um parecer, conforme o art. 4° da Lei Federal n° 9.870, de



23/11/99 (Oficie-se.): e dos Deputados Leonardo Quintão,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.362/2004 seja distribuído à
Comissão de Administração Pública; e Antônio Júlio e outros,
solicitando a constituição de comissão especial para apurar suposto
esquema de fraude fiscal montado por empresários de Minas Gerais.
Rio de Janeiro e São Paulo, bem como acompanhar as investigações
que estão sendo realizadas pela Secretaria de Fazenda no posto
fiscal da Zona da Mata (Cumpra-se.).

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 18, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 31 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 13/8/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Entrega de placas - Palavras do Sr.
Paulo César Funghi Alberto - Execução do Hino dos Metalúrgicos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Wanderley Ávila.

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

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

Ata
- O Deputado Wanderley Avila. 2°-Secretário "ad hoc". procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Paulo César Funghi Alberto, ex-Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem; Wander Augusto Silva,
Diretor da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico de Contagem, representando o Prefeito Ademir Lucas;
Cláudio Antônio Nascimento, membro da Diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem: e Geraldo Maria Valgas
Araújo, Coordenador Administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos de
Belo Horizonte e Contagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário da Sra. Denise,

Subdelegada do Trabalho, representando, neste ato, o Delegado
Regional do Trabalho, Carlos Calazans.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato dos

Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem pelo transcurso de seus
70 anos de fundação.

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

será cantado a capela por Silvânia Cecilia da Silva.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste momento será exibido um vídeo sobre o Sindicato

dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placas
O locutor - Senhoras e senhores, a partir deste instante, o

Presidente desta solenidade, Deputado Adelmo Carneiro Leão, fará a
entrega de placas alusivas à homenagem a dirigentes sindicais que
atuaram junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e
Contagem e fazem parte de sua história de lutas e conquistas, bem
como àqueles que ainda estão à frente da entidade, com os seguintes
dizeres. (- Lê:)

"Ao longo de seus 70 anos de história, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Belo Horizonte e Contagem teve papel decisivo na defesa dos
direitos dos trabalhadores e na consolidação e na manutenção da



democracia, dando provas de vitalidade ao enfrentar, com
criatividade e firmeza, situações desafiadoras de crise e repressão. A
homenagem do Legislativo mineiro por sua importante atuação na
entidade."

- Procede-se a entrega de placas aos dirigentes sindicais.
Palavras do Sr. Paulo César Funghi Alberto

Boa-noite. Saúdo o caro Deputado Adelmo Carneiro Leão, os caros
companheiros da diretoria. Cláudio e Geraldo Valgas, o representante
do Prefeito de Contagem. Wander Augusto, e todos os presentes,
dirigentes sindicais, metalúrgicos e pessoas de outras categorias.

Neste momento, gostaria de dizer de minha satisfação e do orgulho
de ter participado da história do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo
Horizonte e Contagem. E com alegria que vemos o sindicato crescer.
Sua história é muito bonita. São 70 anos de um sindicato vivo,
presente, que sobreviveu a várias conjunturas diferentes.

Assistimos ao vídeo que mostrou a trajetória do sindicato e os
momentos políticos por que passou. O sindicato foi considerado
agressivo em determinados momentos, mas teve de sê-lo, porque a
luta e a mobilização dos trabalhadores impunham uma posição mais
aguerrida. Algumas vezes o sindicato foi romântico e sonhador, com
uma base sonhando com mudanças profundas na situação do País:
outras vezes foi pragmático, principalmente em boa parte do período
da ditadura militar por que passamos, infelizmente, mas um sindicato
permanentemente vivo, participante e com diretorias ativas,
independentemente de suas posições ideológicas.

Somente depois que passamos por um período da história, refletindo
sobre o • passado do sindicato, é que valorizamos e respeitamos
alguns dirigentes que, em virtude da conjuntura política do momento.
foram obrigados a se recolher. por causa da repressão e das poucas
possibilidades de participar e levar o sindicato a uma posição mais
aguerrida.

Orgulho-me muito de ter passado praticamente dez anos de minha
vida na direção do sindicato e outros anos na oposição sindical. Isso
serviu para mim como uma escola, cujos ensinamentos representam
muito do trabalho que desempenho hoje. Aprendi com a luta, durante
o período em que estive à frente do sindicato.

Parabenizo todos aqueles que participaram dessa bonita construção



dos 70 anos do Sindicato dos Metalúrgicos. Parabenizo todos os
velhos dirigentes, as pessoas que não participaram efetivamente da
diretoria do sindicato, mas ajudaram a construir e a fazer sua história.
Agradeço e parabenizo todos aqueles que, como o nobre Deputado
Adelmo Carneiro Leão, também participaram dessa construção, não
dentro da categoria do sindicato, mas sempre como um apoiador, uma
pessoa solidária nos momentos difíceis da luta dos metalúrgicos.
Todas essas pessoas que contribuíram estão de parabéns e merecem
ser lembradas.

Faço uma saudação especial ao velho companheiro Joaquim de
Oliveira, que, infelizmente, já não está conosco. Revendo minhas
coisas, como os boletins de sindicatos e revistas, deparei-me com
uma velha carteira profissional do Sr. Joaquim, que mostra parte de
sua trajetória na categoria metalúrgica. Infelizmente. Joaquim se foi há
algum tempo, mas representou um momento de luta e de resistência
do sindicato, durante a ditadura militar, teve um papel fundamental.
Não é à toa que, quando se fala do Sindicato dos Metalúrgicos com as
pessoas mais antigas. que tiveram o prazer de militar e conviver com
Joaquim, logo vinculam o Sindicato à figura de Joaquim de Oliveira.
Neste momento, faço essa homenagem especial. Há 70 anos, o
sindicato tem sido uma ferramenta na defesa intransigente dos
interesses dos trabalhadores e continuará assim durante muitos anos.

Parabéns a todos. Agradeço a homenagem. Fico emocionado,
porque é a segunda vez que participo de um ato de homenagem.
Outro dia foi no sindicato, agora é na Assembléia Legislativa. Isso é
motivo de orgulho para nós. A placa que recebi ficará para o resto da
vida guardada no coração e em uma estante bem próxima a mim, em
minha casa. Muito obrigado.

Execução do Hino dos Metalúrgicos
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino dos

Metalúrgicos, que também será cantado a capela por Silvânia Cecilia
da Silva.

- Procede-se à execução do Hino dos Metalúrgicos.
Palavras do Sr. Presidente

Quero, nesta oportunidade. cumprimentar com muita fraternidade o
meu companheiro do PT, ex-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Belo Horizonte e Contagem, Paulo César Funghi Alberto.
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Sr. Wander Augusto Silva, companheiro Cláudio Antônio
Nascimento e companheiro Geraldo Maria Valgas Araújo, é um prazer
e uma honra tê-los conosco participando desta Mesa. Quero saudar
também todos os que estão presentes neste encontro.

Ao comemorarmos os 70 anos de história desse combativo
sindicato, temos que nos deter em alguns fatos decorrentes da
trajetória dessa brilhante categoria.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem nasceu
do anseio de alguns trabalhadores que viam a importância da
constituição de uma entidade que os agregasse.

Naquele momento, em 11 de agosto de 1934. na Rua Guarany. n°
505, a conjuntura exigia a associação, a defesa de interesses
coletivos e, o mais importante, que fosse assegurado o cumprimento
dos direitos dos trabalhadores.

Acredito que a atual conjuntura, mais que àquela época, exige a
continuidade da luta dos trabalhadores metalúrgicos.

Compartilho da mesma esperança do Paulo César de que esse
sindicato, por muitas outras décadas seguidas, continue agregando os
trabalhadores de Minas e do Brasil, para fazer desta Nação uma pátria
solidária e justa.

Os movimentos sociais no Brasil, no início do sindicato, buscavam a
construção de sua identidade. Em 1939, foi criada a justiça do
trabalho. e. em 1940. a lei do salário mínimo foi promulgada.

No mesmo momento, consolidava-se também no País um corpo de
trabalhadores que já não vinha da imigração, situação presente até o
início do século passado.

O sindicato sempre esteve sintonizado com os problemas nacionais.
Exemplo disso foi a campanha da borracha usada e a distribuição de
querosene em 1943. em razão do racionamento decorrente do final da
Segunda Guerra Mundial.

Esse sindicato, que representa o maior número de trabalhadores
metalúrgicos do Estado, sempre teve atuação marcante nas lutas
empreendidas pelo movimento social. Independentemente de sua
orientação ideológica, os sindicatos, de maneira geral, como outras
entidades da sociedade civil organizada. tornaram-se o espaço do
debate democrático e da pluralidade.

Em 1945, foi criado o Metalúrgico Futebol Clube, porque era
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importante assegurar o lazer ao trabalhador. Tradição presente
ainda hoje na categoria, que possui uma sede campestre de
90.000m 2 . no Bairro Alvorada, em Contagem. adquirida em 1997, que
é franqueada aos filiados ao sindicato.

No campo sindical, a década de 40 foi marcada pela criação da
Central Geral dos Trabalhadores num congresso que reuniu 1.752
delegados e 1.494 entidades, entre elas, o Sindicato dos Metalúrgicos.

Os trabalhadores, no início da década de 50, tiveram um aporte
significativo com a criação do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE -, que, a partir de
então, vem dando o subsídio necessário sobre a conjuntura
socioeconômica aos sindicatos.

A criação do DIEESE foi importante, porque o acirramento do
movimento sindical, em defesa de seus direitos naquele período era
muito intenso, incluindo São Paulo. Aconteceu, então, a Greve Geral.

Data da mesma época a realização do 1° Congresso Sindical de
Minas Gerais. E, em 1957, aconteceu o Primeiro Congresso Nacional
dos Metalúrgicos. Na década seguinte, a mobilização dos
metalúrgicos em BH-Contagem intensificou-se com a deflagração de
greve por uma campanha salarial com vista a um reajuste de 100%.
Conseguiram 60%.

Em 1964, com o Golpe Militar, a situação no País complicou-se. A
democracia foi banida, e as entidades representativas sofreram
terríveis pressões da ditadura. Nos anos posteriores, o sindicato
sofreu com a intervenção. A violação dos direitos humanos e
democráticos era corriqueira naquele período tão lamentável de nossa
história.

Em 1967. foram reabertas as eleições para o sindicato, mas a chapa
vencedora não tomou posse. Os metalúrgicos, todavia, continuaram
lutando, aguerridos em defesa da liberdade e da democracia.
Contagem tornou-se palco da primeira greve de trabalhadores durante
a ditadura militar.

Lideranças como o Sr. Joaquim de Oliveira e Conceição Imaculada
são presas junto com outras lideranças. O jornal "Metalúrgico", que
até hoje é o veículo de informação da categoria, também data dessa
época.

Nos anos 70, o Sindicato dos Metalúrgicos, junto com as demais
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entidades, empreendeu a luta pelas liberdades democráticas,
processo que se estendeu até a década de 80. Nos anos 80. o
sindicato teve participação no processo de criação e consolidação da
Central Unica dos Trabalhadores - CUT. Cabe lembrar que o primeiro
Presidente da CUT nacional era um metalúrgico, e aqui. na CUT
metropolitana, não foi diferente com o metalúrgico Paulo Moura.

Entretanto, não podemos deixar de salientar a importância que esse
sindicato adquiriu no cenário político mineiro, a partir da entrada dos
bravos companheiros da Oposição cutista. no ano de 1984. Esses
companheiros buscaram imprimir, a partir de suas respectivas posses,
a defesa da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho
- OIT -, que dispõe sobre autonomia e liberdade sindical. Esse
sindicato também tem-se pautado pela defesa de condições dignas de
trabalho no que diz respeito à saúde e à conformação de comissões
internas de prevenção de acidentes - CIPAS.

Outro aspecto a ser ressaltado é o apoio e estímulo que esse
sindicato tem dado aos demais movimentos sociais no Estado. Não é
por acaso que esta Casa, hoje, reconhece a relevância dele para a
consolidação da democracia no Estado. E é por isso que relato essas
e outras lutas ao render esta homenagem. Parabéns. bravos
companheiros metalúrgicos. Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e.
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de terça-
feira, dia 17, 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 17/8/2004.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 268/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

O Governador do Estado encaminha a esta Assembléia Legislativa a
Mensagem n° 268/2004, em que solicita licença para ausentar-se do
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Estado por período superior a 15 dias, de 27/8/2004 a 14/9/2004,
para empreender viagem oficial ao Japão e à França.

A referida mensagem foi publicada em 14/8/2004, vindo à Mesa da
Assembléia para receber parecer: para os fins do art. 79, inciso VII.
alínea "h". do Regimento interno.

Fundamentação
A concessão de licença ao Governador do Estado para ausentar-se

do País é prevista no art. 62, inciso XII, da Constituição do Estado,
como matéria de competência privativa da Assembléia, sendo
formalizada por meio de projeto de resolução de inciativa privativa da
Mesa da Assembléia, nos termos do art. 79, inciso Vil, alínea "h", do
Regimento interno.

Atendidas as normas legais pertinentes à matéria, julgamos
oportuno o atendimento à solicitação do Chefe do Executivo.

Conclusão
Diante do exposto e com fundamento nos arts. 79. inciso VII, alínea

"h". e 194 do Regimento interno, opinamos pela concessão da licença
pleiteada, na forma do seguinte projeto de resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Concede licença ao Governador do Estado para se ausentar do

Estado:
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica concedida licença ao Governador do Estado para se

ausentar do Estado, por período superior a quinze dias, de 27 de
agosto de 2004 a 14 de setembro de 2004, a fim de empreender
viagem oficial ao Japão e à França.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de agosto de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George Hilton.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 17/8/2004, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Jane
Zeimer Soares, ocorrido em 15/8/2004, em Belo Horizonte. (- Ciente.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 14il REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15' LEGISLATURA, EM 4/8/2004
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo. Fábio Avelar e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, 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, discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Jarbas
Soares Júnior. Promotor de Justiça do Ministério Público e
Coordenador do CAO-MA, agradecendo o convite para reunião
realizada em 7/7/2004 e justificando sua ausência; Angelo Criveliari,
Gerente de Comunicação Corporativa da V & M do Brasil S.A.,
encaminhando cópia do Relatório Financeiro e do Balanço Social e
Ambiental dessa empresa em 2003; lolder" da Associação Brasileira
do Ministério Público de Meio Ambiente - ABRAMPA -, sobre o II
Congresso Nacional da Magistratura e do Ministério Público para o
Meio Ambiente, a se realizar de 10 a 3/9. no Tropical Grande Hotel de
Araxá. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.736/2004, em 10 turno, para o qual designou como relator
Deputado Doutor Ronaldo. 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° 1.729/2004 (relator:
Deputado Fábio Avelar), 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 do Deputado Laudelino
Augusto (2), em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
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Comissão de Administração Pública para estudar e conhecer os
procedimentos para a instituição de APAs. bem como a distribuição,
destinaçao e aplicação de recursos do ICMS ecológico pelos
municípios; e seja realizada visita às áreas de matas de araucária do
Município de Virgínia. E aprovada a redação final do Projeto de Lei n°
1.470/2004. 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. 18 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Padre João - Maria Olivia - Jô Moraes.
ATA DA 14-'REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 21 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 4/8/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olivia e os Deputados Paulo Cesar, Biel Rocha e Chico Rafael,
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 matérias de
interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício da Gerente-Geral da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em atenção a consulta desta Comissão referente
a inalantes: carta da representação da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos em Manhumirim, em que sugerem o
Município de Governador Valadares como local adequado à
construção de novas siderúrgicas no Pais: ofícios do Secretário de
Turismo, em que responde a solicitações desta Comissão para se
criar uma nova rota aérea entre esta Capital e São Paulo, com escala
em Divinópolis; para se incluírem os municípios do vale do
Jequitinhonha no Programa Estrada Real; e para se reativar o
Conselho Consultivo da Estrada Real: carta da Sra. Maria Edmée
Neves, em que tece considerações sobre matéria publicada no jornal
"Estado de Minas" do dia 3/5/2004. intitulada "A Face Oculta das
Gerais; ofícios do Presidente do Centro de Educação Tecnológica do
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Comércio, em que encaminha o "Termômetro de Vendas" do
comércio varejista da Capital referente ao mês de maio de 2004; e dos
Srs. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, encaminhando
exemplar do 'Relatório da Pesquisa Indicadores Industriais' e o
"FIEMG COMEX - Estatísticas do Comércio Exterior de Minas Gerais",
divulgados em junho de 2004: e Romeu Scariolli, Presidente do
BDMG, encaminhando exemplar do relatório dessa instituição relativo
ao ano de 2003. 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 Paulo Cesar, em que pleiteia seja
solicitado ao Secretário de Turismo levantamento do potencial turístico
da região do Município de Onça de Pitangui: e Biel Rocha, em que
solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos Srs. Paulo
Solmucci Junior, Presidente da ABRASEL, e Roberto Noronha Filho.
Presidente do XVI Congresso Nacional da ABRASEL, pela escolha
desta Capital como sede desse evento. 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. 18 de agosto de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - Márcio Passos - Biel Rocha

- Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA 6" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

7/8/2004
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os seguintes
intimados: Srs. Roberto Vieira de Souza, ex-Presidente da
Cooperativa Mineira Agropecuária de Muzambinho (COOMAM): Pedro
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de Almeida Machado, Gerente Financeiro da 000MAM; Alcindo
Campos Filho, Corretor de Café da COOMAM: e Alfredo Eduardo
Elias Gonçalves. Os depoentes são ouvidos, cada um por sua vez, e
questionados pelos Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues e
Sebastião Navarro Vieira. 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.
em que solicita ao órgão de Segurança Pública do Estado proteção
especial ao Sr. Cezário Baptista, liquidante da 000MAM: e Sargento
Rodrigues, em que solicita: ao Sr. Cezário Baptista, liquidante da
000MAM desde 1 0/412004, a relação de todos os cheques recebidos
pela citada cooperativa, a fim de subsidiar os trabalhos desta
Comissão: e sejam convidados a participar de reunião desta CPI, em
data a ser posteriormente definida, o Promotor de Justiça da Comarca
de Muzambinho, Dr. Paulo Henrique Delicole, e o Sr. Cezário Baptista,
liquidante da 000MAM. Conforme deliberação dos parlamentares, é
encaminhada correspondência da Comissão ao Ten. Cel. Marcelo
Alves Aleixo, Comandante do 12° Batalhão de Polícia Militar de
Muzambinho, solicitando que proceda à designação de membros
daquela corporação para custodiar toda a documentação constante na
COOMAM até que a mesma seja encaminhada à instituição
competente. 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, agradece a
colaboração dos depoentes, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 12 de agosto de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Fábio Avelar.	-
ATA DA 15"REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/8/2004
Às 14h35min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar e Paulo Cesar e a Deputada Cecilia Ferramenta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar. declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de cartão do Sr. Sebastião Lucas
Filho, Secretário Executivo da Associação dos Municípios da Micro
Região do Vale do Rio Grande, publicado no Diário do Legislativo do
dia 6/8/2004. Passa-se à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n os 3.133 a 3.140/2004. 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 agosto de 2004.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Ricardo Duarte.

ATA DA 19" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2" SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15" LEGISLATURA. EM 11/8/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana e José Henrique,
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 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 da pauta e comunica o recebimento dos seguintes ofícios:
dos Srs. Agostinho Patrús. Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias de convênios firmados entre a
Secretaria de que é titular e municípios mineiros; José Henrique Paim
Fernandes, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE -, comunicando a liberação de recursos para a
Secretaria de Educação; Dimas Wagner Lamounier, Superintendente
do Escritório de Negócios Gutierrez da Caixa Econômica Federal,
comunicando a liberação de recursos para o Instituto de Terras de
Minas Gerais - ITER-MG -: Marcos Chagas Gomes, Coordenador-
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Geral do Fundo Nacional de Assistência Social. comunicando a
transferência de recursos para Fundos Municipais de Assistência
Social; Orlando Silva de Jesus Júnior, Secretário Executivo do
Ministério do Esporte, encaminhando cópia de convênio firmado entre
esse Ministério e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes;
Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos, comunicando que foi firmado o Primeiro Termo Aditivo ao
Convênio n° 37/2003. celebrado entre a União, por meio da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, e a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes do Estado; Valmir
Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão n° 840/2004, proferido nos autos do Processo n° TC
5.062/2003-0; Norberto Temoteo de Queiroz, Coordenador-Geral do
Orçamento e Finanças do Ministério de Minas e Energia,
encaminhando cópia do extrato do Convênio n° 5/2004-MME, firmado
entre esse Ministério e o Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC-MG -; Marcos Chagas Gomes, Coordenador-Geral de
Orçamento e Finanças do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos para o
Fundo Estadual de Assistência Social - MG -; Luís André Muníz,
Superintendente de Administração e Finanças da Agência Nacional de
Aguas - ANA -, comunicando ter sido celebrado o Convênio ANA n°
512004: Carlos Wilson Campos. Presidente da INFRAERO, prestando
informações relativas a requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária encaminhado pelo Ofício n°
1 .493/2004/SGM. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições. para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n°s 1484/2004. no 1° turno, sobre as Emendas n°s 1 e
2 apresentadas em Plenário (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e
1.677/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à 1° Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei n°s
117/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Chico
Simões): 1.351 e 1.399/2004 (relator: Deputado Chico Simões). 1.400
e 1.401/2004 (relator: Deputado Doutor Viana. em virtude de
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redistribuição): 1.510/2004 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado José Henrique): e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n°s 938/2003 (relator: Deputado José Henrique, em virtude de
redistribuição); 1.633/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado José Henrique) e pela rejeição da Emenda n° 1 da
Comissão de Constituição e Justiça: 1 .033/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Chico Simões, em virtude de redistribuição): 1.717/2004
(relator: Deputado Doutor Viana); e do Projeto de Resolução n°
1.7421/2004 (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 ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Biel Rocha - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 16° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 11/8/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Leonídio Bouças e Dalmo Ribeiro Silva e a
Deputada Ana Maria Resende, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes. declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, 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

2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
3.100, 3.106, 3.108. 3.109 e 3.129/2004. Passa-se à 3' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater a greve da rede
estadual de educação e as conseqüências do movimento para a
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população. em especial para a comunidade escolar: e Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência pública para
debater o Projeto de Lei n° 1.479/2004. do Governador do Estado.
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, 18 de agosto de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Ana Maria

Resende - Leonídio Bouças - Weliton Prado - Laudelino Augusto.
ATA DA 12 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 3 LEGISLATURA, EM

11/8/2004
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Ana Maria Resende
(substituindo esta ao Deputado Fahim Sawan, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Ricardo Duarte. declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Ana Maria Resende. dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater o Projeto de Lei n° 1 .548/2004, da Deputada Ana Maria
Resende, 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 de Minas Gerais, e
comunica o recebimento de denúncia da Presidente do Conselho de
Saúde do Hospital Júlia Kubitschek, Maria Geralda Fernandes
Carvalho, sobre a situação crítica de falta de medicamentos no
referido hospital. A Presidência solicita à assessoria que elabore
ofícios encaminhando a denúncia aos seguintes órgãos: Secretaria de
Estado da Saúde: direção da FHEMIG e do Hospital Júlia Kubitschek.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.455/2004, no 2 0 turno (Deputado Carlos Pimenta) e 1.738/2004, no
1° turno (Deputado Célio Moreira). 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. sãc
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aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues, que
requer seja realizada audiência pública desta Comissão com a
finalidade de discutir os impactos reais no acesso à saúde de militares
e seus respectivos dependentes, com convidados que menciona:
Ricardo Duarte, que requer audiência pública desta Comissão com a
finalidade de discutir os problemas relacionados à não-aplicação da
Emenda Constitucional n° 29 em Minas Gerais. com convidados que
menciona. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
seguintes convidados: Sra. Maria Tereza da Costa Oliveira.
Coordenadora Estadual do DST-AIDS, representando o Secretário de
Estado da Saúde; Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti,
Presidente da Fundação HEMOMINAS; Sra. Bernadete Catalan
Soares. Chefe da Divisão de Desenvolvimento Técnico e Científico do
Núcleo de Pesquisa HPB-HEMOMINAS; Sr. Fernando Augusto
Proietti. Professor-Adjunto de Epidemologia e Saúde Coletiva da
Faculdade de Medicina da UFMG: Sra. Soane Pereira de Souza,
Técnica em Prevenção de DST-AIDS, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada
Ana Maria Resende, autora do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, pela ordem mencionada, para que façam suas
exposições. A Sra. Bernadete Catalan faz uso de "datashow" para
ilustrar sua exposição. 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 extraordinária, dia 18/8/2004, quarta-feira, às
10:00 horas, com a finalidade de discutir o movimento grevista dos
servidores da área da saúde e os seus desdobramentos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião

Helvécio - Jô Moraes - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°571/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Relatório
De autoria da Deputada Jô Moraes. o Projeto de Lei n° 571/2003

disciplina as atividades a serem adotadas na prevenção e no combate
às inundações e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n05 1 a 8,
que apresentou. A proposição vem. agora. a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, inciso VIII.
c/c O art. 188. do Regimento Interno.

Fundamentação
A implantação de uma política voltada para a prevenção e o

combate a inundações em Minas Gerais é, sem dúvida, necessária e
urgente, haja vista os inúmeros desastres anualmente causados por
esse fenômeno, em centenas de municípios do Estado. após os quais
invariavelmente contabiliza-se grande número de mortos, feridos e
desabrigados, além da completa destruição de residências e de obras
de infra-estrutura. Os dados da Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil - CEDEC - relativos aos sinistros decorrentes de chuvas em
Minas Gerais, no período de 15/12/2003 a 30/41/2004, ilustram bem
esse quadro:

- 309 municípios atingidos, dos quais 82 em situação de emergência
e 18 em estado de calamidade pública;

- 20 mortos, 629 feridos. 7.495 desabrigados e 22.942 desalojados:
- 1.130 casas destruídas, 9.599 casas danificadas, 259 pontes

destruídas e 599 pontes danificadas.
Ao verificarmos dados históricos, constatamos que esse quadro

vem-se repetindo ao longo dos anos e que, por fatores diversos -
entre os quais destacamos o uso e a ocupação inadequada de áreas
urbanas e rurais -, os desastres dessa natureza tendem a tornar-se
cada vez mais freqüentes e intensos em todas as regiões mineiras.
Portanto, o projeto em tela é bastante oportuno e merecedor do apoio
desta Casa.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar a matéria,
apresentou emendas que suprimem vários artigos, por entender que
estes não inovam o ordenamento jurídico ou contrariam as regras de
iniciativa privativa do processo legislativo. Entretanto, entendemos que
a legislação vigente aborda apenas alguns aspectos pontuais do tema



e não disciplina várias questões fundamentais para que o Estado
possa executar uma política consistente de prevenção e combate a
inundações.

O Decreto Federal n° 895, de 1993, que dispõe sobre a organização
do Sistema Nacional de Defesa Civil; a Lei n° 7.157, de 1977,
regulamentada pelo Decreto n° 19.077. de 1978. que dispõe sobre a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC - e cria o Fundo
Especial para Calamidades Públicas - FUNECAP -, e a Lei Delegada
n° 51. de 2003, regulamentada pelo Decreto n° 43.424. de 2003. que
dispõe sobre a organização do Gabinete Militar do Governador do
Estado, são normas que tratam basicamente da organização e
atribuições dos serviços de defesa civil nas esferas da União. Estados
e municípios. Já o Decreto n° 40.928, de 2000, que cria o Programa
Estadual de Controle de Enchentes e Recuperação de Vales, foi
editado emergencialmente em decorrência das graves inundações
que acometeram a região Sul de Minas naquele ano e apenas prevê a
construção de barragens em três rios próximos à cidade de Sapucaí.

As atividades de defesa civil e a construção de barragens são, sem
dúvida, de grande importância para a prevenção e a mitigação de
inundações entretanto, várias medidas previstas no projeto de lei da
Deputada Jô Moraes são fundamentais para esse fim, como a
educação sanitária e ambiental, a adoção do tema na rede estadual
de ensino, o apoio estatal aos municípios na elaboração de projetos,
na implementação de brigadas voluntárias, de frentes de trabalho e
em outras ações voltadas para a prevenção e o combate a
inundações, bem como a criação de uma comissão estadual
responsável pelo planejamento integrado das ações governamentais
relacionadas ao tema.

Devido à grande relevância e abrangência do assunto, esta
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais realizou audiência
pública com a participação de representantes de órgãos e entidades
federais, estaduais e civis, na qual todos forneceram dados e
sugestões importantes para a elaboração deste parecer. Portanto,
registramos nosso reconhecimento pela valiosa colaboração da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, da Associação
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Mineira de Municípios, do CREA-MG e da Federação das
Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais.

As inundações decorrentes de chuvas, apesar da sua capacidade de
causar acidentes e calamidades, também podem ser benéficas em
determinadas situações, como. por exemplo, a fertilização e irrigação
de várzeas agricultáveis por meio do transbordamento de rios. E é,
basicamente, a intensidade da precipitação de chuvas que
determinará o porte da inundação e o seu conseqüente poder de
destruição em uma determinada região. Além desses aspectos, outros
desastres causadores de calamidades, como o deslizamento de
encostas, a destruição de edificações e de obras de infra-estrutura e a
propagação de algumas doenças, podem resultar também de chuvas
intensas, sem estarem necessariamente associados a inundações.

Portanto. com o intuito de corrigir impropriedades e de ampliar o
escopo do projeto de lei em comento, apresentamos um substitutivo
ao final deste parecer, o qual mantém a essência do projeto original,
incorpora dados e sugestões obtidos na referida audiência pública e
redireciona a atuação do Estado ao estabelecer a política estadual de
prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1'turno, do

Projeto de Lei n° 571/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado. e pela rejeição das Emendas nos 1 a 8, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a política estadual de prevenção e combate a

desastres decorrentes de chuvas intensas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Esta lei estabelece a politica estadual de prevenção e

combate a desastres decorrentes de chuvas intensas, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação.

Art. 2° - A política de que trata esta lei tem por objetivo a
preservação da vida e da incolumidade humana, ambiental e material
em face de desastres decorrentes de chuvas intensas.

Parágrafo único - Os municípios em estado de calamidade pública
ou em situação de emergência decretados em razão de chuvas
intensas terão prioridade nas ações e medidas previstas nesta lei.
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Art. 30 - Para os fins desta lei, entende-se por:

- chuvas intensas:
a) as precipitações pluviais que apresentem taxas elevadas em curto

intervalo de tempo;
b) as precipitações pluviais que apresentem continuidade em longo

intervalo de tempo:
II - desastres decorrentes de chuvas intensas: os eventos adversos

causadores de danos humanos, materiais ou ambientais e
conseqüentes prejuízos econômicos e sociais, tais como:

a) o transbordamento de corpos de água:
b) a inundação ou o alagamento de áreas urbanas e rurais:
c) o deslizamento de solos e rochas:
d) a afetação de edificações e de obras de infra-estrutura;
e) a disseminação de doenças e epidemias:
f) outros eventos adversos.
Art. 4° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

compete ao Estado:
- estabelecer normas, programas, planos, procedimentos, estudos

e atividades que visem:
a) à prevenção e à mitigação de desastres decorrentes de chuvas

intensas:
b) ao socorro, à assistência médico-social, ao abrigo e à

manutenção de serviços essenciais para a segurança e o bem-estar
de populações atingidas por desastres decorrentes de chuvas
intensas:

d) ao controle sanitário e epidemiológico de regiões atingidas por
inundações:

e) a recuperação do meio ambiente, de edificações e de obras de
infra-estrutura afetadas por desastres decorrentes de chuvas intensas:

II - planejar, coordenar, controlar e executar atividades de defesa
civil em sua esfera de competência;

III - promover a articulação com a União, com outros Estados e com
municípios, respeitadas as disposições constitucionais e legais, para o
desenvolvimento de ações de defesa civil frente a risco de desastre, a
situação de emergência ou a estado de calamidade pública
decorrentes de chuvas intensas;

IV - promover o mapeamento, o zoneamento e a definição de
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restrições de uso e ocupação de áreas inundáveis:
V - dispor de sistema de monitoramento, análise e alerta com

relação a fenômenos hidrológicos e meteorológicos;
VI - consignar. na legislação orçamentária, recursos financeiros para

o custeio de atividades, programas, projetos e obras voltados para os
objetivos previstos nesta lei.

Art. 50 - O Estado celebrará convênios de cooperação com os
municípios para o desenvolvimento de atividades, de projetos e de
obras voltadas para a prevenção e o combate de desastres
decorrentes de chuvas intensas, especialmente:

- a implantação e o funcionamento da Comissão Municipal de
Defesa Civil - COMDEC -:

II - a capacitação de agentes públicos municipais:
III - a criação e o treinamento de brigadas voluntárias de auxilio à

defesa civil:
IV - a implantação de sistemas de alerta para garantir a segurança e

a saúde públicas em eventos meteorológicos e hidrológicos adversos;
V - o mapeamento de áreas com risco de deslizamento de encostas

ou sujeitas a inundações e a definição de suas respectivas restrições
de uso e ocupação;

VI - o treinamento e a orientação de comunidades para a evacuação
de áreas de risco:

VII - a prestação de assistência técnica e de auxílio econômico-
financeiro:

VIII - a doação de recipientes coletores de entulho:
IX - a implementação, em situações de emergência ou de

calamidade pública, de frentes de trabalho para desenvolver as
seguintes ações:

a) a limpeza de ruas, bueiros e valas de escoamento;
b) o desassoreamento de corpos de água:
c) a construção de obras de contenção de águas e de encostas;
d) a reparação de edificações e de obras de infra-estrutura;
e) o apoio a atividades de defesa civil.
Art. 6° - O poder público desenvolverá campanhas preventivas de

educação sanitária e ambiental sobre as causas e conseqüências de
inundações, a serem veiculadas nos meios de comunicação.

Art. 70 - Fica incluída no calendário escolar da rede de ensino
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estadual a Semana de Prevenção e Combate a inundações, a ser
comemorada no mês de agosto e que contará com a promoção de
cursos, seminários, debates e outras atividades relacionadas ao tema.

Art. 8° - O Estado instituirá comissão multidisciplinar permanente de
estudos e assessoramento para a prevenção e o combate a desastres
decorrentes de chuvas intensas, com vinculação e atribuições a serem
definidas em regulamento.

§ 1° - A comissão de que trata este artigo será composta por
representantes de órgãos e entidades governamentais e civis voltadas
para a atuação nas seguintes áreas:

- de desenvolvimento regional e política urbana:
II - de meio ambiente e desenvolvimento sustentável;
III - de agropecuária e abastecimento:
IV - de saúde:
V - de educação:
VI - de defesa e assistência social;
VII - de segurança pública:
VIII - de defesa civil:
IX - de saneamento básico:
X - de geração de energia hidroelétrica:
XI - de gerenciamento de recursos hídricos;
XII - de monitoramento e alerta com relação a fenômenos

hidrológicos e meteorológicos:
XIII - de representação dos municípios mineiros.
§ 2° - Na comissão de que trata este artigo, poderão participar

representantes de órgãos e entidades governamentais federais e
municipais.

§ 3° - Na comissão de que trata este artigo. será assegurada a
participação de representantes de órgãos e entidades governamentais
federais que atuam em atividades relacionadas aos incisos II. XI e XII
do § 1° deste artigo.

§ 30 - Os membros da comissão de que trata este artigo não são
remunerados, e suas funções são consideradas serviço público
relevante.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente e relator - Padre João - Maria Olívia.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.838/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Apresentado pela Mesa da Assembléia no uso da competência que

lhe reserva o art. 79, inciso VII. alínea "h". do Regimento Interno, o
Projeto de Resolução n° 1.838/2004 visa a conceder licença ao
Governador para se ausentar do Estado por período superior a 15
dias. Publicado em 18/8/2004, o referido projeto, em obediência ao
que preceitua a alínea "a" do inciso VIII do art. 79 do Regimento
Interno, vem à Mesa a fim de receber parecer para o 1° turno, o qual é
emitido nos seguintes termos.

Fundamentação
O art. 62 da Constituição do Estado. que arrola as matérias de

competência privativa da Assembléia Legislativa, em seu inciso XII,
enumera como uma delas a concessão de autorização ao Governador
para se ausentar do Estado quando a ausência exceder 15 dias. Por
sua vez, o Regimento Interno, ao dispor sobre essa matéria,
determina, em seu art. 79, que a licença seja formalizada por meio de
projeto de resolução de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, à
qual incumbe, também, emitir os pareceres a ele referentes.

Dessa forma, cumpridas as exigências constitucionais e regimentais
referentes à matéria, não há motivo para que o projeto de resolução
não seja aprovado.

Conclusão
Em face do exposto, a Mesa da Assembléia opina pela aprovação,

no l turno, do Projeto de Resolução n° 1.838/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de agosto de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Dilzon Meto - Luiz Fernando Faria - George Hilton.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.093/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
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1.093/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, 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 art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei ora analisado, por determinação de 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 § 2 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

o imóvel referido no projeto de lei é constituído por terreno com área
de 295m 2 , que será destinado à construção de um velório municipal,
em atenção a reivindicação da comunidade.

Observados os dispositivos legais e constitucionais, reitera-se o
entendimento formalizado no 1° turno, quando este órgão colegiado
considerou que a proposição 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°

1.093/2003 no 2° turno.
Sala das Comissões. 18 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Biel Rocha - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.144/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n° 1.144/2003 tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Iturama o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma original, retornando
agora a esta Comissão a fim de que seja elaborado parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 189 e art. 102, Vil, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O terreno objeto da proposição tem área de 2.000.00m 2 e está
situado no Município de Iturama, que o doou ao Estado em 1967, para
que ali fosse construído um grupo escolar. Em 1974, o município
construiu no local um prédio de 604,25m 2 e nele instalou a Escola
Municipal Santa Rosa, que funciona até hoje. Como se vê, o Estado
possui o terreno e o município as benfeitorias.

O projeto de lei ora analisado 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, que regulamenta
o art. 37. XXI. da Constituição da República 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, isto é,
o projeto não encontra impedimento de natureza financeira e
orçamentária, pois não representa despesas e nem incremento da
receita na contabilidade do Estado.

Acrescente-se que a autorização para o negócio jurídico em exame
resultará em benefícios para a comunidade, uma vez que a
manutenção e os serviços de melhoria na Escola Municipal Santa
Rosa, instalada no imóvel, só poderão ser implementados com a sua
transferência ao domínio do município.

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

1.144/2003 no 2° turno.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Ermano Batista. Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Biel

Rocha - Jayro Lessa.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N

• 1.494/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n 3 1.494/2004, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa
Senhora do Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora, 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° 1.494/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa Senhora do

Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa

Senhora do Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Fica revogada a Lei n° 5.531. de 22 de setembro de 1970.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz. Presidente - Vanessa Lucas. relatora- Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.555/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.555/2004, de autoria do Deputado Zé Maia,

que declara de utilidade pública o Centro Nacional de Educação
Profissional em Cooperativismo. Gestão Ambiental e Turismo -
CENEP -, com sede no Município de Frutal, 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° 1.555/2004
Declara de utilidade pública o Centro Nacional de Educação

Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e Turismo -
CENEP -, com sede no Município de Frutal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Nacional de

Educação Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e
Turismo - CENEP -, com sede no Município de Frutal.

LWC



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Djaima Diniz. Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N
1.602/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.602/2004, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Casa de Assistência ao
Menor Divina Luz, com sede no Município de Divinópolis, 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' 1.602/2004
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Assistência ao

Menor Divina Luz, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de

Assistência ao Menor Divina Luz, com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 2/ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas. relatora - Dimas Fabiano.
PARECER SOBRE AS EMENDAS WS 1 E 2 APRESENTADAS EM

PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 1.484/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões. o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a qualidade do atendimento aos consumidores em
estabelecimentos comerciais.

A proposição foi encaminhada inicialmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Em seguida, a matéria foi examinada pela Comissão de Defesa do
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Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação da
proposição na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão anterior.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua
vez, opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n
1. da Comissão de Constituição e Justiça.

Encerrada a discussão em j0 turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas n

o
s 1 e 2, de autoria do Deputado Jairo Lessa, cabendo

agora a esta Comissão emitir parecer sobre elas.
Fundamentação

A proposição em análise torna obrigatória, nos supermercados, nos
hipermercados e em estabelecimentos comerciais varejistas
congêneres, excetuados os estabelecimentos comerciais de pequeno
porte, a presença, junto a cada caixa, de funcionário encarregado de
empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes.

As comissões que analisaram a matéria opinaram pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Durante a discussão no 1° turno, no Plenário foram apresentadas as
Emendas n

o
s 1 e 2 ao projeto.

A Emenda n° 1 prevê a extensão de 30 dias no prazo para o
recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - aos
comerciantes e aos varejistas estabelecidos em Minas Gerais que
contratarem portadores de deficiência física, menores e idosos para
exercerem as funções de embalador e de atendimento ao consumidor.

A Emenda n° 2 propõe exigir que os fornecedores disponibilizem
embalagem em que conste ou não o nome, a marca ou a logomarca
do estabelecimento vendedor, para que o consumidor acondicione os
produtos adquiridos.

Com relação à Emenda n° 1, esta Comissão entende que a
extensão de 30 dias no prazo para o recolhimento do ICMS aos
comerciantes e varejistas que atendam às condições estabelecidas
pela proposição implica postergação de pagamento do referido tributo
por parte de um segmento com peso importante na arrecadação de
ICMS do Estado. Segundo dados disponibilizados no "site" da
Secretaria de Estado de Fazenda (www.sef.mg.gov.br ), relativos ao
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período de janeiro a junho de 2004, o comércio varejista responde
por 10.2% da arrecadação total de ICMS do Estado. O varejo de
alimentos, por sua vez, é, sem sombra de dúvida, um dos segmentos
de maior importância dentro do setor comercial varejista. Estender o
prazo de pagamento de ICMS para as empresas desse segmento
certamente acarretará problemas para o Governo Estadual na
administração do fluxo de caixa do Estado. Por essa razão, somos
contrários à aprovação da Emenda n° 1.

A Emenda n° 2, por sua vez, se aprovada, descaracterizaria
completamente o projeto, cuja finalidade é obrigar os fornecedores a
acondicionar em embalagem para transporte os produtos adquiridos
pelos consumidores na rede de distribuição. Por essa razão, somos
contrários a sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2

ao Projeto de Lei n° 1.484/2004.
Sala das Comissões. 18 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões.
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