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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE

2003

ATAS

ATA DA 70° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/11/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - i' Parte: Ata: discurso do
Deputado Rogério Correia; aprovação - 2 a Parte (Ordem do Dia):
Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei
n° 1.078/2003; discursos dos Deputados Rogério Correia, Weliton
Prado, Chico Simões e André Quintão, da Deputada Jô Moraes, do
Deputado Biel Rocha, da Deputada Maria Tereza Lara, dos
Deputados Roberto Carvalho, Laudelino Augusto e Padre João, da
Deputada Marília Campos e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Durval Angelo; questão de ordem; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Miguel Martini:
questão de ordem; discurso da Deputada Maria José Haueisen;
votação do Substitutivo n° 2, salvo emendas e destaques; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicial idade dos
Substitutivos n°s 1 e 3 a 5 e das Emendas n

o
s 1 a 4, 6 e 7, 18, 26, 34

e 48; questão de ordem; leitura do § 50 do art. 113 da Lei n° 6.763, a
que se refere o art. 10 do Substitutivo n° 2; discurso do Deputado
Rogério Correia; votação do § 50 do art. 113 da Lei n° 6.763, a que se
refere o art. lO do Substitutivo n° 2; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 85; questão de
ordem; leitura do item 2 da tabela B do art. 115 da Lei n° 6.763, a que
se refere o art. 4° do projeto; discurso do Deputado Weliton Prado;
questão de ordem; votação do item 2 da tabela B do art. 115 da Lei n°
6.763, a que se refere o art. 40 do projeto; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação; questão de ordem; leitura do inciso
IV do art. 115 da Lei n° 6.763, a que se refere o art. 1° do projeto;
discurso da Deputada Maria Tereza Lara; votação do do inciso IV do
art. 115 da Lei n° 6.763, a que se refere o art. 1° do projeto;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação
das Emendas nos 69, 73 a 76, 78 e 79, 82 a 84 e da Subemenda n° 1
à Emenda n° 77; aprovação; verificação de votação; ratificação da
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aprovação; prejudicial idade da Emenda n° 77; votação das
Emendas n os 11 a 14, 16, 17, 19, 21 a 23, 25, 27, 30 a 32, 36 a 44,
46, 47, 50 a 68, 70 a 72, 80 e 81, salvo destaques; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de ordem;
leitura da Emenda n° 5; questão de ordem; votação da Emenda n° 5;
rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda n° 8;
rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda n° 9;
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de
ordem; leitura da Emenda n° 10; questão de ordem; votação da
Emenda n° 10; rejeição; votação das Emendas n

o
s 15 e 20; rejeição;

votação da Emenda n° 24; discurso do Deputado Weliton Prado;
rejeição; votação da Emenda n° 28; discurso do Deputado Chico
Simões; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
questão de ordem; leitura da Emenda n° 29; discurso da Deputada
Maria Tereza Lara; votação da Emenda n° 29; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; questão de ordem: leitura da Emenda
n° 33: discurso da Deputada Maria Tereza Lara; votação da Emenda
n° 33; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião; questões de
ordem; prorrogação da reunião: requerimento do Deputado Pastor
George; deferimento; questão de ordem; leitura da Emenda n° 45;
discurso do Deputado Weliton Prado; votação da Emenda n° 45;
rejeição: verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de
ordem; leitura da Emenda n° 49: discurso do Deputado Weliton Prado;
votação da Emenda n° 49; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição; questão de ordem; leitura da Emenda n° 86; questão de
ordem; votação da Emenda n° 86; rejeição; declarações de voto -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
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Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h112min, a lista de

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

P Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - A leitura feita pelo Deputado Luiz
Fernando Faria foi pausada e bem articulada, deixando-nos, portanto,
tranqüilo com relação ao conteúdo do que foi discutido na reunião
anterior.

Como sempre, o Deputado Luiz Fernando Faria fez a leitura com
muitas pausas. Portanto, podemos discutir a ata com maior
tranqüilidade. O problema, já abordado pelo Deputado Durval Angelo
em reunião passada, é que a ata é muito sucinta. Os funcionários são
orientados para isso e o fazem com muita competência. Mas,
Deputado Weliton Prado, quem ouve com atenção a leitura da ata,
não consegue saber o que houve de fato na reunião. Por exemplo,
nela consta o seguinte: após a questão de ordem levantada pelos
Deputados tais e tais, mas não fala qual questão de ordem. Isso fica
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no ar. E um defeito na leitura da ata.

Não pedi para discutir a ata com o intuito de fazer obstrução por
fazer, embora esse tarifaço mereça uma obstrução grande, como
vimos fazendo. Usar esse instrumento seria justo para tentar
sensibilizar o Governador. Parece-me que ele não quer se sensibilizar
nem escutar a voz da razão. Esse tarifaço é injusto, ineficaz e
desnecessário. Injusto porque vai taxar os empresários do setor
produtivo na sua totalidade e o pobre. Por exemplo, aqueles que não
pagam IPTU na periferia de Belo Horizonte poderão estar sujeitos ao
pagamento da Taxa de Incêndio ou do IPTU dos Bombeiros, como é
mais conhecido.

Não há necessidade de o Governo criar essas taxas. As reformas
tributária e previdenciária do Presidente Lula estão atendendo muito
bem ao Governador. Ele poderia muito bem tirar esse tarifaço. Isso
facilitaria tudo. Não precisaríamos fazer obstrução nem discutir essa
ata. Posteriormente, retomaríamos o assunto, a partir da reforma
tributária. Mas o Governador se silencia, não nos responde.
Infelizmente, está com indisposição para o diálogo. Os projetos são
enviados para esta Casa sem que a discussão seja feita.

Sr. Presidente, apesar da vontade de estar aqui para votar o tarifaço
do Governador Aécio Neves, o Deputado Ricardo Duarte não pôde
comparecer pelo seguinte motivo. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve vem, mui respeitosamente,
comunicar a V. Exa. que não poderá comparecer às reuniões
ordinárias e extraordinárias dos dias 18, 19 e 20 de novembro. Na
ocasião, ocorrerá a formatura do meu filho Daniel Estêvão Santos
Duarte, que está se graduando na Fundação Educacional Souza
Marques, no Rio de Janeiro, com as solenidades ocorrendo nesse
período, razão pela qual não poderei comparecer às reuniões.

Certo de contar com a compreensão de V. Exa. e de meus colegas
de trabalho,

Deputado Ricardo Duarte".
E mais do que justificável que o Deputado compareça à formatura

de seu filho. Formar-se hoje no Brasil é para poucos, principalmente
em Medicina. O Deputado Rêmolo Aloise, que também é médico,
sabe das dificuldades.

0 que fica ruim para o Deputado Ricardo Duarte é não poder votar
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contra essas taxas, se é que serão votadas hoje. Parece-me que
tem "show" da Mangueira e outras coisas de que os Deputados estão
precisando participar.

Essa participação poderá esvaziar um pouco o Plenário. Nossa
esperança é que o quórum caia e o tarifaço não seja aprovado,
porque é muito injusto.

São essas as ponderações que gostaria de fazer sobre a ata, mais
uma vez parabenizando o Deputado Luiz Fernando Faria por sua
leitura serena, pacata, que nos permitiu acompanhar o conteúdo e
sobre ele refletir. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. A Presidência dá a
ata por aprovada.

2° Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2° Parte da reunião, com a votação da
matéria constante na pauta.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°

1.078/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12/75, e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 a 4, que
apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão de

Justiça, e com as Emendas n
os 5 a 8, que apresentou. A Comissão de

Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Justiça, com as Emendas n

o
s 5 a

8, da Comissão de Defesa do Consumidor, e com as Emendas n os 9 e
10, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou, e pela rejeição das Emendas n

o
s 5 e 8, da Comissão de

Defesa do Consumidor, ficando, com a aprovação do Substitutivo n° 1,
prejudicadas as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de Justiça, 9 e 10,
da Comissão de Segurança Pública. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
aprovação do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas n os 11 a 33, 35 a 47 e 49 a 51. Com a aprovação dc
Substitutivo n° 2, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 34 e 48, por

"Àk
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terem sido contempladas no substitutivo, e as Emendas n o

s 18 e
26. No decorrer da discussão, em turno único, foram apresentadas ao
projeto as Emendas n

o
s 52 a 81 e os Substitutivos n os 3 a S.

Designado relator em Plenário, o Deputado Mauro Lobo opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas
nos 67. 73 a 76, 78 e 79, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 77 e
com as Emendas n os 82 a 86, que apresenta; e pela rejeição das
Emendas n

o
s 52 a 55 e 57 a 66, 68 a 72, 80 e 81. Foram deferidos

requerimentos pedindo votação destacada dos seguintes dispositivos
e emendas: § 50 do art. 113 da Lei n°6.763. a que se refere o art. 1°
do Substitutivo n° 2; inciso IV do art. 115 da Lei n° 6.763, a que se
refere o art. 1° do projeto; item 2 da Tabela B do art. 115 da Lei n°
6.763, a que se refere o art. 40 do projeto; e Emendas n os 15, 20, 24,
28, 29, 33, 35, 45, 49 e 86. Foi apresentado requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja mantida
preferência regimental na apreciação do projeto. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Rogério.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
durante quase 60 dias fizemos obstrução para tentar impedir a
votação desse projeto do Governador do Estado, que cria várias
taxas, entre as quais a taxa de prevenção de incêndio. Queria
comunicar ao conjunto dos Deputados, aos que nos assistem pela TV
Assembléia e aos que vieram aqui ordeiramente participar desta
reunião para fiscalizar e pressionar a votação contra esse projeto que
o tarifaço do Governador é injusto e desnecessário. Infelizmente, o
Governador insiste em aprová-lo sem um diálogo maior e uma
discussão com o conjunto da sociedade.

Queria deixar adiantado que tivemos hoje uma reunião do Bloco PT-
PCdoB, e, caso seja aprovado o tarifaço, caso a Taxa de Incêndio
seja aprovada nesta Casa - o que esperamos que não aconteça -, já
estamos estudando como entrar com uma ADIN para barrá-lo, pois,
além de tudo, é inconstitucional. Não é possível um Estado criar
imposto. Na verdade, essa Taxa de Incêndio é um imposto. Taxa é
algo que é cobrado individualmente por algum serviço prestado à
pessoa. Esse é nitidamente um imposto: cobra-se de todos um serviço
de prevenção ao incêndio.

Não é apenas o tarifaço do incêndio que queremos barrar. Não sei

"Áik
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se todos sabem, mas não é apenas essa tarifa que está sendo
criada; não é apenas um projeto de lei, são seis. Esse é o tarif aço 1. O
tarifaço 2 já está engatilhado para ser mandado assim que for
aprovado o tarifaço 1. "Tarifaço 2: a voracidade continua". Parece
nome de filme. E impressionante como o Governador não tem
sensibilidade. Minas Gerais não pode ser transformada em um palco
de filmes de horror, porque quem paga pelos filmes é exatamente o
povo mais pobre e os empresários do setor produtivo.

Pagar taxa de incêndio onde não existe Corpo de Bombeiros é
completamente injusto e desnecessário, porque o Presidente Lula já
está realizando uma reforma nacional séria, que é a reforma tributária.
A reforma tributária divide renda, tirando dos ricos para dar aos
pobres. Com a reforma tributária, o bolo vai ser dividido com os
Estados. Minas Gerais vai ganhar entre R$800.000.000,00 e
R$1.000.000.000,00, sem prejudicar o povo brasileiro e o povo
mineiro. Mas o Governador Aécio, não satisfeito, ainda quer cobrar
mais taxas e fazer outro tarifaço. Nosso posicionamento, Sr.
Presidente, é radicalmente contrário à criação dessas taxas. Isso sem
falar na reforma previdenciária, que também fará com que o Estado de
Minas Gerais gaste menos.

Como Líder do Bloco PT-PCdoB, faço este encaminhamento,
primeiro de uma série que os Deputados do PT e a Deputada do
PCdoB, Jô Moraes, farão desta tribuna, ainda acreditando que o
Governador tenha um pingo de sensibilidade.

Ele poderia muito bem suspender os tarifaços 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Foram seis tarifaços enviados para a Assembléia Legislativa. Eis o
presente de Natal dado ao povo mineiro pelo Governador Aécio
Neves. Tenho esperança de que os Deputados não votem
favoravelmente ao tarifaço. Se ele for aprovado, tenho esperança de
que o anulemos na justiça. Vamos dizer "não" ao tarifaço do
Governador e "sim" ao povo mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa noite a todos, especialmente ao
público da galeria, que veio lutar contra o tarifaço do Aécio, taxas
absurdas que o Governador quer criar, e, por isso, denunciamos sua
insensibilidade. 0 Bloco PT-PCdoB deixou bem claro que era melhor
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retirar o projeto de tramitação até que fosse votada a reforma
tributária no Congresso Nacional, que significará, para Minas, o
recebimento de cerca de R$1.000.000.000,00, que resolverão o déficit
do Estado. Com as taxas, o aumento na arrecadação será de apenas
R$117.000.000,00, e muitas pessoas serão prejudicadas. São taxas
inconstitucionais.

No projeto inicial estava prevista a Taxa de Segurança Pública: se o
policial fosse a pé, quem o chamou teria de pagar R$ -12,24 por hora;
de moto, R$15,03; de ROTAM, R$29,00; de helicóptero, R$2.100,00.
Se uma pessoa ficasse três, quatro, cinco dias seqüestrada pagaria
mais de R$100.000,00. Logo, seria melhor negociar com os
seqüestradores. Levamos essa discussão para as comissões da
Assembléia e conseguimos realizar uma audiência pública. Depois de
muita luta, esse ponto foi alterado. Entretanto, a taxa de incêndio foi
modificada para pior. O cidadão terá de pagar R$449,00 dependendo
do tamanho do imóvel. No caso dos comerciantes, o valor pode
chegar a R$ -1.600,00. A taxa de incêndio é inconstitucional, é ilegal. O
art. 152 da Constituição Estadual diz que é vedada a instituição de
tributo que não seja uniforme em todo o território do Estado. Assim, o
tributo deveria atingir os 853 municípios. Fere, ainda, a capacidade
contributiva, porque uma pessoa que mora na periferia pagará o
mesmo valor que os moradores da zona Sul. Um imóvel que custe
R$200.000.00. R$300.000,00, se tiver até 75m 2 , estará isento; quem
mora na periferia pode ter que pagar um valor absurdo.

Além disso, o Governador presenteia as locadoras com 50% de
desconto no IPVA e no licenciamento de veículos, enquanto os
proprietários de moto chegarão a pagar 100% a mais. Infelizmente, O

Governador não é justo com a população. Votaremos com a Emenda
n° 35 e com outros projetos da reforma tributária.

Votaremos a favor de emendas supressivas, porque
compreendemos que o Governador Itamar foi o melhor que o Estado
de Goiás teve. No entanto, nossas empresas não podem ficar
penalizadas. Sabemos que o Estado de Minas Gerais tem uma das
maiores cargas tributárias do País.

O Governador Aécio Neves está sendo ingrato com o Governo
Federal. Hoje foi manchete em todos os jornais: "Cofre federal
favorece Minas Gerais". Minas recebeu cerca de R$72.000.000,00 do
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Governo Federal; portanto, três vezes mais que São Paulo e oito
vezes mais que o Estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o
Governador Aécio Neves quer prejudicar a população, aumentando as
taxas do Judiciário, em mais de 300%, e as dos cartórios, que
poderão aumentar mais de 45%.

Então, temos, realmente que ser firmes. O Deputado que votar a
favor dessas taxas pode ter a certeza absoluta que carregará o peso
na consciência de ter votado contra a população do Estado.

Parabenizo, mais uma vez, todos os estudantes, todas as pessoas
da comunidade evangélica, católica, espírita por terem lotado hoje
esta Casa. Gostaria, realmente, que, com muita energia, com muita
garra, nos momentos corretos, pudessem se pronunciar e sensibilizar
os Deputados desta Casa. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados que
compõem a Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas que
nos assistem pessoalmente e pela TV Assembléia, neste momento
estamos fazendo o último apelo para que o bom senso e a
sensibilidade possam ser os sentimentos preponderantes na maioria
dos Deputados desta Casa Legislativa.

Durante 45 dias, tentamos, aqui, numa argumentação de alto nível,
mostrar a inconveniência, a afoiteza e o grau de covardia contra o
povo mineiro do que estava sendo praticado pelo Governador do
Estado.

Já usamos todos os mecanismo do Regimento Interno para que
pudéssemos. dentro do limite, discutir ao máximo, uma vez que o
Governador não nos deu o direito de debater com a sociedade, por ter
pedido que o projeto tramitasse em regime de urgência.

Deputados e Deputadas, não podemos, de maneira alguma,
contribuir com o Governador para dar esse presente de grego para o
povo mineiro em pleno Natal de 2003. E lógico que quem está nos
assistindo pessoalmente e pela TV Assembléia perceberá que esse
tarifaço teve um mentor, mas verá a Assembléia como co-partícipe,
por tê-lo aprovado.

Estamos aqui solicitando a todos que coloquem a mão na
consciência, pensando, ao votar, não no compromisso que cada um

^A-0
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tem com o Governador, mas no compromisso com o eleitor.
Tenho certeza de que, se todos estivessem em época de campanha,
falando votem em mim, porque criarei um tarifaço junto com o Aécio
Neves, certamente não teriam votos. Então, não podemos, de forma
alguma, nos esquecer do que falamos em campanha. Não podemos
admitir nem aceitar como justificativa a situação em que se encontra o
Estado, pois, hoje, um jornal de grande circulação em Belo Horizonte
mostrou que o Estado de Minas Gerais, em comparação com o de
São Paulo, recebeu cinco ou seis vezes mais recursos. Portanto, não
há necessidade desse tarifaço.

Neste momento, peço até àqueles que compõem a base do Governo
- sabemos que ele tem a sua base -, que não nos esqueçamos de que
a base de cada um está aqui na galeria. E o voto desse povo que nos
coloca aqui dentro. E justamente contra eles que vocês darão o voto:
justamente contra o interesse da classe trabalhadora, que está na sua
grande maioria desempregada e com baixos salários.

Então, de maneira alguma podemos aceitar esse tipo de covardia,
esse tipo de incoerência do Governo do Estado, que preparou não só
um, mas seis projetos: o n° 1 é esse, a ganância: o n° 2 é o retorno; o
n°3 é o exterminador do futuro, e assim por diante.

E essa a caminhada que o Governador do Estado está desejando.
Hoje, aliás, foi agraciado pela Escola de Samba Mangueira, que irá
homenagear o Estado de Minas Gerais, mas não de graça. O Estado
vai bancar essa homenagem e, com certeza, com o dinheiro do
tarifaço. Assim, o povo paga o tarifaço e o Governador paga a
Mangueira; não a mangueira de apagar incêndios, mas a escola de
samba, que vai colocá-lo num carro alegórico para ser homenageado
com o dinheiro do povo mineiro.

Tenho certeza de que essas taxas famigeradas não são do interesse
de ninguém. Ninguém concorda com elas, nem empresários nem
empregados nem desempregados nem sindicatos, mas apenas a
ganância do Governador. Por isso estamos aqui pedindo a todos que
meditem, reflitam e votem pensando no compromisso que têm com os
seus eleitores, e não com o Governador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres,
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Deputadas e Deputados, cidadãs e cidadãos que acompanham
esta reunião da Assembléia, assim como os demais Deputados da
nossa bancada e do nosso bloco, estamos aqui para, mais uma vez,
fazer uma reflexão com o conjunto desta Casa sobre a necessidade
de votarmos contra o tarifaço, contra o projeto que cria novas taxas.

Vou mostrar a forma injusta com que a questão tributária é discutida
e encaminhada em nosso País. No Brasil, historicamente, os impostos
são recolhidos de maneira a penalizar as pessoas mais pobres, os
trabalhadores, a classe média, ou seja, os impostos são regressivos:
quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais.

Para constatar isso basta verificar a carga tributária e o grau de
comprometimento da renda dos assalariados e dos trabalhadores com
impostos e taxas. Então, chegou a hora de darmos um basta nessa
caminhada quase de reconcentração de renda por meio dos tributos
do nosso País.

O Presidente Lula, ao contrário, está propondo uma reforma
tributária que estimula exportações e coloca um fim na guerra fiscal. A
reforma tributária do Presidente Lula diminui a carga tributária
daqueles produtos de primeira necessidade, barateando a cesta
básica, dirigida aos trabalhadores brasileiros. E essa a verdadeira
reforma tributária que devemos fazer em Minas Gerais e no Brasil.

No caso de Minas Gerais, seria no mínimo prudente que esta Casa
definisse qualquer alteração de taxas e tributos somente após a
aprovação da reforma tributária federal, que vai carrear recursos para
os cofres de Minas Gerais, porque o Presidente Lula tem
compromisso com o pacto federativo e com o Estado de Minas Gerais
no valor de R$800.000.000,00 a R$1.000.000.000,00 por ano. Então,
seria justo e prudente que toda essa discussão se fizesse à luz do
impacto positivo que a reforma tributária do Governo Lula trará para
os Estados em geral e, particularmente, para o Estado de Minas
Gerais.

Mas não é isso que está acontecendo. Mais uma vez, procuram
resolver um problema de caixa, de déficit, a curto prazo, com a criação
de novas taxas. O povo não agüenta pagar mais taxas. E taxa para
isso, para aquilo, só falta pagar taxa para respirar.

E tudo isso recai exatamente sobre o povo pobre, sobre aquele
indivíduo que, com muito custo, consegue ter um pequeno imóvel de
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cerca de 80m2. As grandes empresas transnacionais, que não
geram empregos e contratam tecnologia importada - robôs e
computadores -, colocando o trabalhador brasileiro no olho da rua,
têm tudo: isenção de ICMS, terreno, renúncia fiscal de milhões.
Chantageiam o Governo com a guerra fiscal, em que, felizmente, o
Governo Lula colocará um ponto final. A corda sempre arrebenta do
lado mais fraco.

Assim, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nós, do Bloco PT-
PCdoB, mais uma vez, levantamos a necessidade de não votar esse
projeto, deixando sua discussão para depois da reforma tributária do
Presidente Lula. Entretanto, se a maioria entender que hoje é o dia e a
hora de votar o tarifaço, nosso bloco votará contra, pois ele não vai ao
encontro dos reais anseios do povo brasileiro e mineiro. Além disso,
não será essa a solução para o grave problema estrutural que Minas
Gerais discutiu ao longo dos anos.

Vamos discutir as alterações tributárias, mas elas devem ser justas,
e não podem penalizar o nosso povo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes - Caras Deputadas. caros Deputados e
público que nos assiste, todas as vezes que viemos discutir o Projeto
de Lei n° 1.078/2003, que ficará gravado em nossa memória como um
momento de tensão na Casa, assalta-nos um pensamento.
Evidentemente, sabemos que o Estado precisa de recursos; do
quanto estão sucateados os serviços de saúde; do sofrimento que o
povo que se dirige aos serviços públicos enfrenta nas filas, por falta de
medicamentos e de uma retaguarda para os serviços de urgência; de
quantas dificuldades, pânico e insegurança a população de Minas
Gerais vive diante da falta da segurança pública. Há necessidade de
equipar as Polícias Civil e Militar a fim de prestar um serviço
adequado a uma população que caminha nas ruas escuras do Estado,
temendo não chegar em casa. Sabemos também o quanto de serviços
precisamos na área de educação, para melhorar o nível das escolas,
pagar salários adequados, equipar e atender aos setores mais
distantes da população. Sabemos que o serviço precisa ser
melhorado e que o Estado tem obrigação de atender à população que
dele depende nos serviços elementares. E perguntamos: Por que o
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Estado não faz isso?

Não podemos esquecer que essa crise fiscal e financeira - que o
Estado vive e que o Governador quer resolver nas costas da
população que trabalha - tem seus responsáveis. E preciso que nossa
memória não se esqueça disso: o Estado está sucateado e vivendo
um crise financeira, porque, ao longo desses dez anos, implantou-se
no Brasil um modelo econômico de submissão aos capitais
internacionais, um modelo que fez com que o Estado se endividasse
para pagar a dívida externa, esquecendo-se de que ele foi feito para
atender à população, oferecendo serviços e desenvolvimento
econômico, e jamais para colocar-se a serviço dos interesses dos
grandes monopólios internacionais.

Hoje somos reféns desse modelo econômico. Por que, caras
Deputadas e caros Deputados, o Estado de Minas Gerais quebrou?
Porque no Governo Eduardo Azeredo, quando era Presidente o Sr.
Fernando Henrique Cardoso, foi imposto um contrato da dívida que
escorchava nosso Estado, e porque o Governador e o partido que o
apoiou não fizeram oposição ao projeto.

Evidentemente, a Oposição sabe que é necessário rever o contrato
da dívida. Evidentemente, o PT e PCdoB sabem que é preciso
modificar o modelo econômico vigente, que levou ao sucateamento
absoluto os Estados e os serviços públicos.

Não entendo por que o Governador Aécio Neves, sabendo dessa
crise, dos impasses que a população enfrenta, do alto grau de
desemprego, da desestruturação de nossa indústria, da falta de
atendimento à nossa agricultura - o Governo Fernando Henrique
sequer pensou no processo de desenvolvimento econômico deste
Estado - apresenta como solução jogar sobre os trabalhadores o ônus
da crise. E isso que não admitimos.

Sabemos que se trata de uma crise fiscal e financeira. Sabemos que
o Estado precisa de dinheiro para dar atenção à saúde, à segurança,
à educação e a outros serviços, e para estimular o desenvolvimento
econômico. Mas, temos outra saída e já insistimos nela: que se
arroche o controle da sonegação fiscal: que se arranquem dos
grandes grupos privilegiados os recursos que tiram do Estado na
forma de incentivos fiscais, e deixem o povo de Minas Gerais livre
para viver melhores dias.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Biel Rocha.
O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público nas galerias,
que muito nos honra com sua presença, já está claro para o povo
mineiro que o PT e PC do B, que compõem o bloco de oposição, têm
posição contrária ao "tarifaço". Temos perguntado insistentemente a
quem interessa o "tarifaço", quem sai ganhando, quem sai perdendo.

Há pouco, conversei com o colega Weliton Prado, bravo e combativo
Deputado, que estudou bem essa matéria e tem auxiliado a Oposição
nessa discussão. Falamos sobre a Emenda n° 35, que trouxe muitos
de vocês a este Plenário.

A Emenda n° 35 foi apresentada a esta Casa a partir de uma
proposta dos Deputados Pastor George e Bispo Gilberto de
acrescentar um dispositivo na Lei n° 6.763, que consolida a legislação
tributária do Estado. Sugerem os Deputados a isenção de ICMS nas
contas de luz, água, gás e de telefone, e não a gratuidade dos
serviços.

Lerei a emenda para que os que me ouvem tenham uma idéia da
visão do Governo a respeito da emenda: (- Lê:) "Essa emenda era
inoportuna, em razão da realidade fiscal vivida pelo Estado. No
momento, o Poder Executivo vem concentrando esforços no
aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização dos
tributos estaduais, razão pela qual encaminhou a esta Casa o projeto
de lei que ora analisamos."

Ou seja, fala que não se podem criar problemas para diminuir a
arrecadação do Estado. Ao analisarmos mais detalhadamente a
proposta do Governo vemos que no art. 12 da mesma lei o Poder
Executivo fica autorizado, na forma, no prazo e nas condições
previstas no regulamento, a reduzir para até 12% a carga tributária
nas operações internas com veículos automotores. O que está por
trás dessa emenda?

Enquanto conversávamos sobre essa matéria hoje à tarde, o
Deputado Weliton Prado disse que, na realidade, o Governo está
possibilitando a isenção de impostos para as grandes montadoras de
veículos em nosso Estado. E o caso da Mercedes-Benz, em Juiz de
Fora, que gerou apenas 300 empregos, que tem isenção de IPTU.
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dada pelo município, e de ICMS, dada pelo Estado. Isso também
vem beneficiar a Fiat Automóveis. Quer dizer, pune-se o pequeno
para agradar o grande. Esse é o "tarif aço".

Esperamos que as senhoras e os senhores que estão aqui hoje vão
para a rua e espalhem o que viram aqui, que vem o "tarifaço" 2 e o
"tarif aço" 3. As Bancadas do PT e do PCd013 estarão dispostas a lutar
contra o larit aço" e contra a injustiça social.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público presente, lideranças ligadas às Igrejas, quero
fazer uma reflexão sobre o Projeto de Lei n° 1.078, do Governador do
Estado, que cobra taxa de incêndio, taxa preventiva. Uma das
questões que levantamos é exatamente argüir a inconstitucionalidade
dessa taxa, porque a taxa só pode ser cobrada pelos serviços
prestados. Não podemos, de forma alguma, cobrar taxa de um
incêndio que não aconteceu e que desejamos que não aconteça.
Como já disse, a taxa é cobrada a partir dos serviços prestados.

Temos de avaliar a capacidade contributiva. Qualquer construção no
centro da cidade com 45m 2 não pagará a taxa. Agora, na periferia, a
partir de 75m2 , ela será cobrada. Há uma inversão de prioridades.
Estamos cobrando essa taxa daqueles mais pobres e deixando
isentos aqueles que realmente têm condições. Não queremos que
ninguém pague. Menos ainda que o Governo cobre daqueles que não
têm condições até para pagar as contas de luz e de telefone. Temos
visto muitos casos de profissionais liberais que têm o telefone cortado.
O trabalhador brasileiro vive um momento difícil, porque as taxas
estão insustentáveis. Depois da privatização, os serviços da CEMIG e
da Telemar pioraram muito, e as taxas aumentaram. Muitas pessoas
estão optando pelo telefone celular em vez do fixo, pois não consegue
pagar os dois.

No último final de semana visitamos várias cidades no Sul de Minas.
Estivemos em ltanhandu na sexta-feira à noite e participamos de um
encontro de lideranças de mulheres de vários partidos, quando foi
discutido o papel da mulher na sociedade e na política.

Em todos os lugares por onde passamos, vimos a indignação das
pessoas, a aflição com qualquer tipo de aumento de taxas. Passamos
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por Três Corações, São Tomé das Letras, Lambari, estivemos
com Lideranças de Elói Mendes. Nessas cidades também discutimos
com várias lideranças, conversamos com comerciantes, proprietários
de hotéis, restaurantes, e a fala é a mesma: a população mineira já
não suporta o aumento de taxas.

A fiscalização tem de ser feita com justiça, pois muitas vezes
aqueles que sonegam conseguem não ser multados. E aqueles que
são honestos, estão com sua situação em dia, muitas vezes recebem
fiscalização rigorosa. Não somos contra a fiscalização, mas contra a
injustiça de não fiscalizar os grandes. E com essa sonegação que
precisamos acabar.

Outra situação grave que trazemos é que, em Três Corações, vimos
outro "cadeião" em início de construção. Queremos deixar mais uma
vez registrado nesta Casa que é preciso arrecadarmos não
aumentando taxas, mas mudando o sistema penitenciário e carcerário
deste Estado, porque sabemos que a construção e a manutenção de
"cadeiões" custa caro. O custo "per capita" dos presos é de R$800,00
a R$1.200,00 por mês e são nossos recursos, nossas taxas, nossos
impostos que mantém os detentos em penitenciárias e cadeias que
são escolas do crime.

Sabemos que, com projetos alternativos de reeducação dos
detentos, o custo "per capita" dos detentos seria de, no máximo,
R$300,00 por mês. O restante desses recursos poderia ser usado em
políticas públicas, e o Governador não precisaria aumentar taxas, mas
criar outras opções, para que o povo mineiro possa ter investimentos
em políticas públicas e melhor qualidade de vida. Obrigada.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho* - Caro Presidente, Deputado Mauri
Torres, demais membros da Mesa, colegas presentes nesta reunião,
publico nas galerias e aqueles que acompanham nossos trabalhos
pela TV Assembléia. Semana passada, o Governador Aécio Neves,
defendeu a aprovação do "tarifaço", desse pacote tão bem embalado
pelo nosso querido amigo Mauro Lobo, que quer embrulhar Minas
Gerais. O Governador disse de forma clara que a finalidade dessas
taxas era que sua arrecadação fosse usada na segurança pública.
Disse com todas as letras. Aliás, o Governador foi categórico, foi claro.
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O jornal "Estado de Minas" traz que, hoje, os Governadores

foram ao Governo Federal cobrar o dinheiro da segurança. Pela
notícia, Minas reivindica repasse de R$19.700.000.00. Até agora o
Estado de Minas recebeu apenas R$10.300.000,00 dos
R$30.000.000,00 previstos. O caderno interno traz: "Governadores do
Sudeste cobram dinheiro para que a Força-Tarefa dos Estados seja
financiada com recursos do Governo Federal". Os Governadores
estão corretos indo ao Governo Federal reivindicar a verba, mas fica
claro que a melhoria da segurança pública será obtida com recursos
do Governo Federal, e não com as taxas que iremos aprovar.

Este projeto é inadequado de todos os pontos de vista. Do ponto de
vista da oportunidade, porque não deveríamos apreciá-lo, já que o
Congresso Nacional está aprovando a reforma tributária. Minas vai
arrecadar muito mais do que arrecada. E inadequado também do
ponto de vista dos seus objetos. Estamos criando taxa de incêndio
para residências a partir de 75m 2. Já pagamos para o Corpo de
Bombeiros, pagamos pela segurança pública, e vamos pagar mais.
Esse é o grande problema.

Gostaria de expor um dado estarrecedor. Fiz uma pesquisa hoje e
constatei que 41 0/Ó do cigarro vendido em Minas Gerais é
contrabandeado. Vamos investir para acabar com o contrabando.
Vamos melhorar a fiscalização do Estado, o que trará recursos para
serem usados em todos os níveis. A União garante a segurança com
recursos que nunca tinham vindo. O Governo Fernando Henrique
anunciou verbas para a segurança que nunca chegaram ao Governo
do Estado de Minas Gerais. O Governador Itamar Franco ficou aqui à
míngua, porque o dinheiro era anunciado em Brasília, e não chegava.
No Governo Lula, o dinheiro chega para a segurança, para a
educação, para a Bolsa-Família, para os programas sociais. Não
vamos votar a favor do "tarifaço", porque é injusto, inadequado e
incorreto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto* - Povo de Minas, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos assiste das
galerias e pela TV Assembléia, comunidades espírita, evangélica e
católica, a todos desejamos paz, paz que é fruto da justiça. Esse
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projeto vai na contramão da justiça social, por isso somos contra.
Em princípio, somos contra; por princípio, somos contra. Por quê?
Porque é um projeto que está contra a sociedade mineira. A
sociedade mineira, nos seus tantos segmentos, se manifestou
contrário. Confesso que ainda não conseguimos identificar um grupo
significativo que se tenha manifestado favorável, que nos tenha
solicitado para votar favorável. Pelo contrário, empresários,
comerciantes, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais
fizeram reuniões pedindo que votássemos contra. Então, por princípio,
somos contra. Esse é um típico projeto que podemos dar como
exemplo de "Executivo-oposição". Nesse projeto, o Executivo está em
oposição à sociedade mineira.

Arrecadar é preciso. Como vai haver investimento? Tem que
arrecadar, mas temos que ver como. Nesse caso das tarifas, a
quantidade a ser arrecadada não é grande. Não podemos criar taxas
nem impostos sem antes verificarmos alguns itens. Vou dar exemplo
de três: o primeiro é a questão da renúncia fiscal. Incentivos são
concedidos a empresas. Num primeiro momento, quando as
empresas vêm, algumas facilidades são necessárias, tudo bem. Mas
como está essa questão em Minas Gerais? Temos notícia de que os
benefícios concedidos em renúncia fiscal são muitos. Temos o
Requerimento n° 3212003, que solicita exatamente uma resposta do
Executivo com relação à renúncia fiscal realizada em Minas Gerais. O
povo de Minas, todos nós, precisa saber quanto está sendo concedido
em renúncia fiscal.

O outro item é a questão da fiscalização, do combate à sonegação.
Quanto poderá ser arrecadado a mais sem a necessidade da criação
de taxas, tarifas ou impostos, se houver uma fiscalização séria e
competente, que combata, de fato, a sonegação? O terceiro item é o
uso correto do dinheiro público, que significaria uma grande economia,
a ser aplicada nas necessidades básicas do povo. Temos notícias de
obras superfaturadas. Votaremos, logo mais, a criação da CODEMIG.
Somos favoráveis, porque Minas precisa de uma agência de
desenvolvimento. Mas como ficam as inúmeras notícias de obras
financiadas pela COMIG - o que não está previsto em seu estatuto -
que foram superfaturadas e outras que nem podemos considerar
como obras, como estradas que, em menos de um ano, já precisavam
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de reformas? Há um requerimento para que seja criada uma
comissão especial. Assim, poderemos votar o projeto da CODEMIG
com conhecimento de causa.

Esses são exemplos; entretanto, falei sobre nosso maior argumento
no início: em principio e por princípio sou contra, porque os segmentos
da sociedade mineira assim já se manifestaram. Como representantes
da sociedade mineira, temos que votar contra esse projeto. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados
e Deputadas; saudações especiais ao público da galeria e aos que
nos acompanham pela TV Assembléia, neste momento, é importante
que nos coloquemos diante de nossa consciência, porque esta Casa
poderá legalizar uma grande injustiça. Isso é nocivo, é abominável. O
Governo do Estado está a serviço de quem? Já foi denunciado, aqui,
o desconto de até 50% para grandes empresas, sejam locadoras ou
montadoras de veículos. Ao mesmo tempo, não há incentivos aos
grupos que pagam para trabalhar, servindo ao povo mineiro. Nada é
feito para o jovem estudante.

O Governo Federal se empenha na transferência de renda, por meio
do Bolsa-Família, que está chegando, sim, ao destino, ao Norte de
Minas, ao Jequitinhonha, ao Mucuri. As possíveis irregularidades
estão sendo descobertas em tempo.

O PRONAFE, ou seja, o microcrédito, que inclui bônus, também está
chegando. Se a pessoa pega R$5.000,00 devolverá para o Banco
R$4.300,00, isto é, não existem juros, além de levar um bônus de
R$700,00.

Então, enquanto o Governo Federal vem fomentando a agricultura,
possibilitando o real desenvolvimento de todos os setores deste País,
e com um carinho muito especial com Minas Gerais, o próprio
Governador vem com esse Projeto n° 1.078, lesando o povo do
Estado, de uma forma arbitrária e gananciosa, prejudicando, assim, a
todos.

Portanto, o encaminhamento do PT e do PCdoB é contrário, porque
não podemos legalizar a injustiça neste Estado. E somos
responsáveis. Por isso, Sr. Presidente, vejo que a reforma política é
urgente e o Governo Federal nela está empenhada, porque, às vezes,
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o Legislativo não goza da autonomia necessária para garantir
políticas públicas eficientes para o povo de Minas Gerais.

Não podemos, assim, votar favoravelmente a um projeto de lei que
lesará o povo de Minas Gerais, prejudicando, de forma ainda mais
acentuada, alguns municípios.

Portanto, é uma lei que trata de forma desigual os municípios deste
Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Marília Campos.

A Deputada Marília Campos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, pessoas que ocupam hoje as galerias desta Casa,
telespectadores da nossa TV Assembléia, neste momento final de
discussão e reflexão do Projeto de Lei n° 1.078, após esse longo
debate que nos últimos meses houve nesta Casa, resta-me aqui fazer
uma pergunta a cada Deputado e a cada Deputada desta Casa. A
quem devemos fidelidade? Essa é uma pergunta que temos que nos
fazer.

Temos hoje manifestações de empresários, de trabalhadores,
contrários a esse projeto. Tivemos nesta Casa a visita dos Vereadores
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que vieram manifestar sua
posição contrária a esse pacote de tarifas, de aumento da carga
tributária. Assim, pergunto aos Deputados desta Casa se não estão
receptivos, se não estão sensíveis, quando estão sendo procurados
por vereadores de cada município do nosso Estado. Acredito que os
Vereadores não têm procurado apenas o PT. Têm procurado cada
Deputado e cada Deputada, porque a discussão que travamos é a de
que esse pacote, além de inoportuno, é injusto. O debate que
colocamos nesta Casa é que o Governador teria, sim, que procurar
outras alternativas que melhorassem a arrecadação de Minas Gerais.
O combate à sonegação, com certeza, seria uma alternativa, além de
outras, como reavaliar os incentivos fiscais concedidos às empresas,
antes de propor o aumento da carga tributária para o povo de Minas
Gerais.

Então, Srs. Deputados e Sras.Deputadas, a minha última
contribuição neste debate é o pedido de que votem contra esse
projeto.

E a discussão não é de fidelidade ao Executivo, como hoje ouvimos
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dizer vários Deputados da base de sustentação do Governo:
quem é da base vota com o Executivo. Nós da Assembléia Legislativa
temos que estar sintonizados com o povo, com a população de Minas,
que não quer o aumento da carga tributária. Portanto, convido todos
os Deputados e todas as Deputadas a serem fiéis aos seus eleitores,
aos cidadãos e cidadãs mineiros, que não querem a aprovação desse
pacote. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Caros companheiros e
companheiras, colegas Deputados e Deputadas, Deputado Mauri
Torres, Presidente da Assembléia Legislativa, demais componentes
da Mesa, senhoras e senhores que estão participando e
testemunhando este momento, especialmente os telespectadores da
TV Assembléia, já dissemos, mas queremos reafirmar que,
infelizmente, não podemos contar, nesta luta, com a perspectiva e a
esperança de convencer os colegas Deputados da base de Governo a
recusarem o que o povo de Minas não quer. Infelizmente, a base é
mais fiei aos interesses do Governo do que aos interesses do povo de
Minas Gerais.

Este é o último momento de resistência na tentativa de convencer ou
de mostrar aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas da base de
Governo que as medidas que estão sendo apresentadas, sob o
respaldo de um número significativo de parlamentares, são medidas
cruéis e absurdas, que afrontam a dignidade do nosso povo mais
generoso e humilde, o povo trabalhador.

Vejamos algumas questões embutidas no projeto do Governo Aécio
Neves, sustentado aqui por um bom número de parlamentares. Nessa
proposta, há um capítulo de redução de taxas. E interessante e
importante que trabalhemos com essa lógica de reduzir impostos
escorchantes e exagerados para estimular as indústrias e empresas a
investir e, mais do que isso, para garantir que fiquem no Estado de
Minas Gerais. O argumento dos defensores desse projeto é que eram
necessárias as reduções das taxas para as grandes empresas
instaladas em Minas Gerais. Era preciso reduzir o imposto que se
cobra das locadoras, as empresas que alugam carros, porque, senão,
deixariam o Estado de Minas Gerais. Olhem que coisa absurda!
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Se esse é o sentido, se essa é a prática - atender a uma lógica

de mercado para garantir que as empresas fiquem em Minas Gerais -,
não é possível que o Governo, neste momento, cobre daqueles que
não podem sair de Minas Gerais, daqueles que moram, nasceram e
viveram em Minas Gerais.

Que atitude mais cruel é essa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
de cobrar daqueles que não podem deixar o Estado, suas cidades e
suas casas? Assim, serão penalizados além dos limites que podem
aceitar, já que os impostos pagos neste País são exagerados.

Mais do que isso, questiono o fato de se cobrarem impostos com o
nome de taxa. A taxa que pagamos, no final do mês, pelo consumo de
água, refere-se a quanto consumimos de água, e o mesmo acontece
com a energia. E inaceitável que casas onde não ocorrerá incêndio
paguem taxa de incêndio. Isso é inconcebível.

E hora de rever esse processo, de mudar, de corrigir, de rever
posições. Não votar esse projeto é uma atitude correta. Lamento, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, que, neste momento - não sei se por
coincidência, e, se não for por coincidência, pode ser por maldade -
em que a Assembléia Legislativa vota as taxas, podendo aprová-las
eventualmente, tenhamos o encerramento para, em seguida, o
Governador e seus apoiadores participarem de uma bela
comemoração: um belo samba promovido pela Escola Mangueira.
Será que ela veio aqui para promover esse evento, para celebrá-lo?
Ou será que está aqui para marcar definitivamente a maldade que se
pratica contra nosso povo?

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
público presente, telespectadores da TV Assembléia, estamos tendo,
no Projeto de Lei n° 1.078/2003, do Governador, um discurso
falacioso, que não corresponde à verdade. O discurso do Governador
enfoca a crise dos bombeiros em Minas Gerais, que é real, pois os
últimos Governos, assim como o atual, não têm investido em
equipamentõs para os bombeiros militares. No Governo passado e no
atual, nos repasses de verbas federais do Fundo de Segurança
Pública, não foram previstas ações para equipá-los, como se essa
atividade não estivesse ligada à segurança e, de alguma forma, à
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defesa social.

O Governo apresenta, como alternativa, um projeto de lei que força
uma parcela de cidadãos e cidadãs mineiros a pagar a taxa de
incêndio. Para tal, usa um discurso muito perigoso, que pode levar a
um processo de privatização de um serviço essencial para a
sociedade, pois até as chamadas serão pagas.

Esse discurso é falacioso. Apenas o pagamento da taxa não é
garantia de que o serviço será prestado, já que os recursos irão para o
caixa único do Estado, que não os tem dirigido fielmente para as suas
respectivas atividades-fins. Basta analisarmos a questão do Fundo
Penitenciário, cujos recursos recolhidos durante o Governo Azeredo -
cerca de R$36.000.000,00 - foram desviados e não foram aplicados
na construção de penitenciárias.

No Governo Itamar Franco, o erro persistiu: recursos do FUNPEN
não foram investidos. Sumiram no caixa único. No atual Governo,
também não estamos vendo liberação de recursos para a questão
penitenciária, sem contar que hoje estão bastante reduzidos.

Além de ser uma taxa inconstitucional, porque pune boa parcela da
população mineira, é falaciosa - o discurso não corresponde à
verdade. Por essa razão, nossa bancada votará contra o "tarifaço",
esse saco de maldades do Governo.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há 39 Deputados em Plenário. Assim sendo, solicito o
encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, é preciso que todos os que estão acompanhando a
reunião entendam medianamente o que vamos votar. E fundamental
que, antes, fique bem clara a diferença entre taxa, tarifa e imposto.
Cobra-se taxa por prestação de serviço ou quando um serviço é
colocado à disposição do cidadão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão citou o exemplo da água. Pela
utilização de água e energia elétrica, cobra-se tarifa. E um serviço de
que se está utilizando.
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O discurso de que os menos favorecidos e os pobres serão

atingidos não corresponde à verdade. Quem leu o relatório final
certamente sabe disso. O Governo propôs a isenção para residências
de até 60m2, mas o Deputado Mauro Lobo, sensível às questões
sociais, ampliou a área para 75m 2. Sua proposta visa isentar o maior
número possível de usuários.

Segundo o Deputado Rogério Correia, essa tarifa não será para a
segurança pública, porque o Governo Federal já mandou
R$10.000.000,00 para o Estado de Minas Gerais cuidar da segurança
pública.

Deputado Sidinho do Ferrotaco, o PIB de Minas Gerais deve estar
em torno dos R$200.000.000.000,00, pouco mais, pouco menos.
Admitindo que seja isso, 40% do PIB são R$80.000.000.000,00 pelo
Governo Federal, dos quais 65% permanecem no Governo Federal.
Aproximadamente R$50.000.000.000,00 arrecadados em Minas
Gerais ficam com o Governo Federal. Estou falando de bilhões. O
Governo prometeu e não cumpriu. Na televisão, disse que seriam
R$30.000.000,00. Mas, na verdade, não passaram de
R$10.000.000,00. Hoje, com muito esforço, destinará mais
R$7.000.000,00 - dos R$19.000.000,00 que faltavam. O restante,
sabe-se lá se virá.

Está muito claro que não dá para nenhum Governador depender do
Governo Federal para fazer segurança pública; a depender dele,
viveremos numa eterna insegurança. Precisamos criar mecanismos
que dêem autonomia para os Governos. Essa autonomia deveria vir
de uma reforma do pacto federativo. Temos de mudar essa divisão do
bolo, a concentração de recursos na União. Mas parece que não há
interesse deste Governo em discutir essa questão. Aí, os Estados têm
de encontrar alternativas enquanto não se redistribui o bolo que está
concentrado no Governo Federal.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Fui citado para se fazer uma

correção. Quero dizer que, quando o Deputado Miguel Martini faz a
correção conceitual de tarifa e taxa, nós, do PT, estamos aprendendo
a fazer as correções necessárias. Acolho a correção proposta pelo
Deputado Miguel Martini, mas precisamos abordar um problema sério.
Segundo ele, aqueles que não podem sair de Minas ficam
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sacrificados, e aqueles que, eventualmente, podem, foram
beneficiados. Ou seja, do ponto de vista do conceito de tarifa e taxa,
ele está correto, mas, do ponto de vista do mérito, do que estamos
defendendo, não tenho nenhuma correção a fazer. Por isso,
reafirmamos nossa posição sobre esse absurdo que o Governo está
propondo neste momento, prestes a comemorar na apresentação da
Escola de Samba Mangueira, que poderia ser num momento mais
feliz.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público nas galerias, não era minha intenção vir a
esta tribuna falar sobre taxas, Governo Federal, Governo Estadual,
mas há certas coisas que têm de ser faladas, repetidas e repisadas
para ver se entram na cabeça de algumas pessoas que não escutam
ou que não percebem o que está acontecendo.

Um orador que me antecedeu, não me lembro exatamente quem,
falou da maneira como Lula está tratando Minas Gerais. E não somos
nós que estamos dizendo. A imprensa mineira e todos os jornais
nacionais falam da preferência que causa ciúme a outros Estados, da
maneira com que o Governador Aécio Neves está sendo tratado pelo
Presidente Lula.

Parece-me que o Deputado Miguel Martini não acompanhou os
jornais, não ouviu o discurso aqui, pois veio fazer reclamações. E
verdade que Lula é um democrata e, de maneira muito democrática,
está conduzindo este Pais. Não pergunta qual Estado votou a favor
dele ou contra; qual cidade votou a favor dele ou contra. Não distribui
verba apenas para seus preferidos e correligionários. Atende os
Estados e cidades de acordo com a necessidade de cada um.

O jornal "Estado de Minas" traz que "Cofre federal favorece Minas
Gerais". Gostaria que, depois, o Deputado Miguel Martini tivesse
tempo para ler isso. Ainda: "Minas Gerais recebeu três vezes mais do
que São Paulo de verbas federais; recebeu oito vezes mais verbas do
que o Rio Grande do Sul". Ainda: "Com a reforma tributária, Minas
Gerais deve receber cerca de R$800.000.000,0O". Hoje, o Governador
estava em Brasília com o Ministro Thomaz Bastos para trazer
recursos para a segurança de Minas Gerais.
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Acho também interessante que o Deputado Miguel Martini

reclame do sistema federativo, que não funciona. E verdade que não
funciona porque os antecessores, que ocuparam a Presidência da
República, fizeram deste Governo federativo um Governo unitário, em
que os bens, a riqueza, as verbas não eram canalizadas nem mesmo
para os Estados, mas atendiam às bases eleitorais dos Deputados,
garantindo a reeleição daqueles que favorecessem o Governo.

Não podemos admitir e aceitar as censuras feitas ao Presidente
Lula, dizendo-se que não respeita o regime federativo. Acho que
nenhum outro Presidente respeitou tanto a Federação como Lula.

Mais ainda, estamos vendo que verbas federais que chegam a
Minas para projetos federais, aqui, mudam de nome. Luz para Todos,
em Minas Gerais, chama-se Clarear; Fome Zero, em Minas, chama-se
Minas sem Fome. Isso é para as pessoas não perceberem que o
programa é executado com recursos federais. Se alguma coisa está
sendo feita em Minas na área da eletrificação ou da educação, é com
verba federal. Infelizmente, as pessoas ou não leram ou não querem
entender e ficam fazendo acusações sem ter percebido de fato o que
está acontecendo neste País.

A eletrificação para todas as casas, prometida, chegará com verbas
e recursos federais e parcela mínima do Estado, se houver essa
parcela.

Graças a Deus o povo brasileiro entendeu e resolveu mudar o rumo
deste País, trocando a direção. Pena que trocou tão tarde.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
que o façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo
de verificação.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Votaram "não" 20

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo n° 2,
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salvo emendas e destaques. Com a aprovação do Substitutivo no
2, ficam prejudicados os Substitutivos n°5 1 e 3 a 5 e as Emendas nos
1 a 4,6,7 1 18,26,34 e 48.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Presidente, pediria a V. Exa. que

fizesse a leitura do § 50 do art. 113 da Lei n° 6.763, a que se refere o
art. l°do Substitutivo n°2.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do § 5 0 do art. 113 da Lei n° 6.763, a que se refere o
art. l°do Substitutivo n°2.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:) "Os
particulares delegatários dos serviços constantes da Tabela B não
poderão exigir valores a qualquer título superiores àqueles previstos
para as taxas cobradas pelo Estado."

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Encaminho contrariamente a essa
parte do art. 113, § 5°, porque nele consta que os particulares
delegatários dos serviços da Tabela B não poderão exigir valores
superiores aos previstos para as taxas cobradas pelo Estado. Se
formos até a Tabela B, veremos que se trata da concretização do
"tarifaço". Nela, há o valor de cada aumento das tarifas e das novas
taxas. Portanto, trata do lançamento e cobrança da taxa de segurança
pública decorrente de atos de autoridades policiais, criando as taxas
que serão cobradas caso haja necessidade de se chamar a polícia. Se
precisar da polícia, pense duas vezes antes de chamar, porque você
poderá ser vítima das taxas do Governo Aécio Neves. Vejam só: dano
com laudo pericial na sede do município, R$392,00; dano com laudo
pericial fora da sede do município, R$490,00; laudo para fins de
investigação de paternidade, R$245,00; vistoria inicial ou revalidação
anual para verificação de condições de funcionamento de segurança
de casas, R$441,00 - a pessoa já está com a casa correndo o risco de
cair e tem que pagar mais R$441,00 para acabar de enterrar -; perícia
em aparelhos ou equipamentos eletrônicos ou de informática com
pedido de laudo ou colocação de lacre, R$441,00; licença para
comércio, indústria e depósito de armas, munições, explosivos e
oficinas de armeiro, R$392,00; certificado de registro de arma,

rs
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R$39,00; licença para o comércio de produtos pirotécnicos,
R$250,OO.

Os empresários reagiram pouco às maldades desse projeto.
Sentimos falta da FIEMG e da Associação Comercial de Minas, O
Deputado Durval Angelo lembrou que a pressão real dos empresários
foi uma negação. Dos empresários não, dos que os representam. As
entidades empresariais mostraram que têm preferência partidária. Se
fosse um Governo do PT, imaginem o que a FIEMG e a Associação
Comercial diriam. Estão reclamando da reforma do Lula, que é justa.
Aqui, é impressionante como fizeram um silêncio sepulcral. E
impressionante o que uma orientação partidária faz com uma entidade
de classe, que, ao invés de defender a classe, prefere defender o
Governo. Para ler essa tabela, seria precisa uma hora. A criação
dessas taxas é um absurdo, por isso encaminhamos contrariamente.

O Sr. Presidente - Em votação, o § 5° do art. 113 da Lei n° 6.763, a
que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência procederá à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados e Deputadas que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados. Votaram "não" 53

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto ratificada a
rejeição do § 50 do art. 113 da Lei n°6.763, a que se refere o art. 1° do
Substitutivo n° 2. Com a rejeição do dispositivo, fica prejudicada a
Emenda n° 85.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura do item 2 da Tabela

B do ad. 115 da Lei n° 6.763, a que se refere o art. 40 do projeto
destacado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do item 2 da Tabela B do art. 115 da Lei n° 6.763, a
que se refere o art. 4 0 do projeto.

0 Sr. Secretário - (- Lê:) "Pelo serviço potencial de extinção de
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incêndio - coeficientes de risco de incêndio das edificações
residenciais a que se refere o inciso Ido art. 115: de 11.250 a 15.000 -
R$16,00; de 15.001 a 22.500 - R$25,00; de 22.501 a 30.000 -
R$40,00; de 30.001 a 52.500 - R$80,00; de 52.501 a 75.000 -
R$100,00; de 75.001 a 150.000 - R$160,00; acima de 150.000 -
R$360,00.

Coeficientes de risco de incêndio das edificações comerciais a que
se referem os incisos II e III do art. 30"

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de encaminhar favoravelmente ao nosso
destaque, que trata de uma emenda supressiva, porque essa taxa de
incêndio, além de ser totalmente inconstitucional, ilegal, é imoral, é um
verdadeiro ataque à população de Minas Gerais e uma
irresponsabilidade social.

Muitos Deputados do Bloco PT-PCdoB disseram muito bem que
estamos tentando fazer uma reforma tributária sem aumento de taxas
para a população. Neste Estado, o Governador Aécio Neves, na
contramão da história, envia um projeto totalmente absurdo,
prejudicando muito a população.

A taxa de incêndio fere o art. 152 da Constituição do Estado.
Portanto, o Governador está rasgando a Constituição, passando por
cima do juramento que fez no dia de sua posse.

Está bem claro no art. 152 da Constituição do Estado:
"Art. 152 - E vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias

asseguradas ao contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição
da República e na legislação complementar específica:

- instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual
ou que implique distinção....

Então, essa taxa só poderia ser cobrada se fosse em todos os 853
municípios de Minas Gerais. E não é o que está acontecendo.
Portanto, isso fere o art. 152 da Constituição do Estado e o inciso II do
art. 145 da Constituição Federal, porque só pode haver cobrança de
tributos se for no poder de polícia e quando houver uma fiscalização
efetiva.

0 Corpo de Bombeiros presta diversos outros serviços, como cuidar
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da prevenção e do combate a incêndio, da defesa civil, do
socorro, busca e salvamento de pessoas. Então, só poderia ser
cobrada essa taxa se todas as residências do Estado de Minas Gerais
fossem pegar fogo, o que não vai acontecer.

A juventude mineira está dizendo que Aécio Neves está promovendo
uma verdadeira liquidação no Estado de Minas, querendo fazer pegar
fogo o Estado. E o Aécio "doidão", incendiário, que quer botar fogo no
Estado e prejudicar muito toda a população, que pode chegar a pagar
mais de R$400,00 por residência, e as empresas, que passam por
dificuldades com a alta carga tributária e podem chegar a pagar
R$1.600,00 de taxa de incêndio.

Portanto, esse projeto é totalmente injusto, inconstitucional e ilegal.
Se for aprovado, iremos entrar com uma ADIN na justiça, porque, de
maneira alguma, a população mineira pode ser prejudicada com o
pagamento de taxas inconstitucionais e ilegais. E um verdadeiro
estelionato eleitoral feito pelo Governador Aécio Neves.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, está havendo uma

confusão que precisa ser esclarecida: quem quiser derrotar essa parte
da taxa que se refere a incêndio deve votar "não"?

O Sr. Presidente - Deve votar "não". Em votação, o item 2 da Tabela
B do art. 115 da Lei n° 6.763, a que se refere ao art. 40 do projeto,
destacado. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação. Para isso, solicita às Deputadas e aos
Deputados que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Votaram "não" 20

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portando, ratificada a
aprovação do item 2 da Tabela B do art. 115 da Lei n° 6.763, a que se
refere o art. 4 0 do projeto.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, peço que seja feita

a leitura do inciso IV do art. 115 da Lei n° 6.763, a que se refere o art.
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1 0 do projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do inciso.

O Sr. Secretário - (- Lê:)
"Art. 113-
IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio."
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, a

Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, quanto ao art. 113 do projeto, referente à utilização
potencial do serviço de extinção de incêndio, somos a favor do
serviço, mas contra a taxa sobre o serviço prestado. Esse projeto
estabelece as taxas para os serviços de incêndio, e entendemos que
elas só poderiam ser cobradas após os serviços serem prestados.
Não concordamos com taxas preventivas. A lei não permite que se
cobrem taxas preventivas. Por isso, somos contra a utilização
potencial do serviço de incêndio, com cobrança de taxas, e votaremos
contrariamente ao projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, o inciso IV do art. 115 da Lei no
6.763, a que se refere o art. 1 0 do projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a
verificação de votação; para tanto, solicita aos Deputados que tomem
seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram sim' 53 Deputados. Votaram "não" 17

Deputados. Está, portanto, aprovado o inciso IV do art. 115 da Lei n°
6.763, a que se refere o art. 1  do projeto. Em votação, as Emendas
n

os 69, 73 a 76, 78 e 79, 82 a84 e a Subemenda n° 1 à Emenda n°
77. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

A Deputada Maria Tereza Lara - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
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verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto,
solicita aos Deputados que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram sim' 53 Deputados. Votaram "não" 18

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação das Emendas nos
69, 73 a 76, 78 e 79, 82 a 84 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 77.
Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n°
77. Em votação, as Emendas n os 11 a 14, 16, 17, 19,21 a 23, 25, 27,
30 a 32, 36 a 44, 46, 47, 50 a 68, 70 a 72, 80 e 81, que receberam
parecer pela rejeição, salvo destaques. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.

O Deputado Rogério Correia - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados. Votaram "não" 55

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição das Emendas n
o
s 11 a

14, 16, 17, 19,21 a 23,25,27,30 a 32,36 a 44, 46, 47, 50  55, 57 a
68, 70 a 72, 80 e 81, salvo destaques.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço que se faça a

leitura da Emenda n° 5.
O Sr. Presidente - O Presidente solicita ao Deputado Luiz Fernando

Faria que proceda à leitura da Emenda n° 5.
O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 5. O art. 3 0 passa a vigorar com

a seguinte redação: 'Com edificações residenciais privativas
unifamiliares que tenham coeficiente de risco de incêndio de até
11.250 megajoules'."

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Não ficou claro. Seria possível fazer a

leitura do artigo?
O Sr. Secretário - (- Lê:) "Art. 114, § 3° do inciso III: Com edificações

residenciais privativas unifamiliares que tenham coeficiente de risco
de até 11.250 megajoules".
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O Deputado Rogério Correia - Acabei não entendendo

novamente. Seria necessário ler o "caput" do artigo. Não dá para
entender o que se deseja com a emenda.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, a assessoria informa-nos que se
trata do § 30 do art. 114 da Lei n°6.763. Portanto, dá nova redação ao
inciso III.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

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

Emenda n° 8, senão depois ficaremos perdidos.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da

Emenda n° 8.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:) "Emenda

n° 8 - A discriminação do item 1.28 da Tabela M passa a ter a seguinte
redação: 'autenticação de folha de documentos e de boletim de
ocorrência'."

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 8. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

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

Emenda n°9.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 9.
O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 9 - Dê-se ao inciso II do art.

113 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, alterado no art. 1° do projeto, a
seguinte redação: 'As receitas provenientes da arrecadação da taxa
de segurança pública, previstas nas Tabelas B, D e M anexas, ficam
vinculadas ao Fundo de Segurança Pública a ser criado em lei,
respeitadas, até a promulgação da lei, as seguintes vinculações:
primeiro, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no que se
refere à Tabela B; segundo, à Secretaria de Estado de Defesa Social
no que se refere à Tabela D; terceiro, à Polícia Militar de Minas
Gerais, no que se refere à Tabela M."

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 9. As Deputadas e os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Peço verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às Deputadas
e aos Deputados que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados. Votaram "não" 52

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 9.
Questão de Ordem

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, solicito a leitura da
Emenda n° 10.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 10.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:) "Emenda
n° 10. Insira-se o seguinte inciso V no art. 11 do projeto. 'Art. 11, inciso
V do § 30 do art. 113 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975'."

Questão de Ordem
O Deputado Chico Simões - Por favor, esclareça melhor.
O Secretário - Nobre Deputado, a emenda propõe a revogação do §

30 do art. 113 da Lei n°6.763, de 26/12/75.
O Deputado Chico Simões - Temos que votar com consciência. O

relator poderia nos informar o que estamos revogando?
O Sr. Secretário - Nobre Deputado, a Secretaria solicitará ao relator

do projeto que faça os esclarecimentos.
O Deputado Mauro Lobo - A Emenda n° 10 insere o inciso V no art.

11 do projeto. Essa emenda fica prejudicada com a aprovação do
substitutivo que apresentamos. O substitutivo diz que os recursos das
taxas de segurança serão vinculados à Secretaria de Estado de
Defesa Social.

• Deputado Chico Simões - A emenda não quer que vincule?
• Deputado Mauro Lobo - Pelo contrário, vincula à Secretaria de

Estado de Defesa Social.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 10. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 15. As Deputadas e os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 20. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 24. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta é
uma emenda muito importante; inclusive já virou lei, a Lei n° 14.136,
do Deputado Gil Pereira. Ela foi aprovada pela Assembléia Legislativa
e sancionada pelo Governador Itamar Franco no dia 28/1212001.

O Governador Aécio Neves quer revogar o primeiro dispositivo
dessa lei, que isenta do pagamento da 2 a via da carteira de
habilitação, do Certificado de Registro de Veículos e da Carteira de
Identidade os cidadãos que tiveram o seu documento original furtado
ou roubado.

O alcance social dessa lei é muito grande, fazendo justiça àqueles
que tiveram seus documentos, emitidos pelo poder público estadual,
furtados ou roubados.

Ora, se o Estado não assegura aos cidadãos a segurança pública,
nada mais justo do que isentá-los do pagamento de qualquer taxa
para nova emissão de documento, imprescindível aos atos da vida
civil.

Assim, propusemos emenda para corrigir a distorção e a injustiça
que se quer fazer a todo cidadão mineiro. Pela importância da
matéria, acreditamos na aprovação desta emenda pelos nobres
Deputados.

Se uma pessoa tem seus documentos roubados, faz uma ocorrência
policial. Mesmo assim, o Governo, não cumprindo a sua
responsabilidade, que é dar segurança a esse cidadão, segundo esse
projeto, exigirá o pagamento da taxa de 2 via, que pode chegar a
valores altíssimos.

Portanto, encaminhamos pela aprovação desta emenda, que tem
um alcance social muito grande, além de já ser lei, sancionada no
Governo passado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 24. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 28. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Chico Simões.
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O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, na verdade, apresentei a Emenda n° 29 a pedido de um
Delegado da Polícia Civil. Vocês sabem que sou médico legista.
Vinculamos o recurso arrecadado com a taxa de segurança pública à
Polícia Civil.

Durante 45 dias, ouvimos um grande apelo dizendo que essa taxa
era para a segurança pública; que não agüentávamos tanta violência.
Concordamos com isso, levando em consideração exatamente essa
falta de estrutura da Polícia Civil.

Podemos ver como está o IML. Vamos lá, médicos e Deputados,
conhecer de perto a situação do IML. No interior, também podemos
ver como funciona a medicina legal e como estão as viaturas da
Polícia Civil. Se ainda funciona razoavelmente bem, é porque as
Prefeituras ajudam-na. O Deputado Bejani sabe disso, porque é
atuante em Juiz de Fora e conhece as dificuldades por que passa a
Policia Civil lá.

Ficamos aqui, durante 45 dias, escutando a base de Governo e o
nobre relator Mauro Lobo falarem sobre a necessidade de se
destinarem recursos para a segurança pública. Então, justamente por
isso propusemos essa emenda, para a qual gostaríamos de contar
com a sensibilidade de todos. Pedimos ao Deputado Alberto Pinto
Coelho que vote a favor, porque essa emenda é muito importante para
a segurança pública, para melhorar os equipamentos da Polícia Civil e
para que os recursos não caiam no caixa único do Governo. Como
tantas outras taxas criadas, poderá não ser aplicada realmente de
acordo com a finalidade da sua criação.

Diante disso, pedimos a aprovação dessa emenda muito importante
para a Polícia Civil.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 28. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Solicitamos verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos
Deputados que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados. Votaram "não"

51 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 28.
Questão de Ordem

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, solicito que seja
feita a leitura da Emenda n° 29.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 29.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê:)
"Acrescente-se dispositivo ao art. 117 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, de que trata o art. 20 do Projeto de Lei n°
1 .078/2003.

Art. 117 - Os recursos oriundos da Tabela 'D', anexa a esta lei,
serão aplicados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na
proporção de 70% para despesas de custeio e 30% para despesas de
capital.".

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, o Deputado Chico
Simões já fez considerações sobre essa emenda destacada. Fomos
contra as taxas, mas, já que foram aprovadas, defendemos que sejam
vinculadas ao custeio da Polícia Civil e à despesa de capital, devido à
necessidade de investimento na segurança pública. Portanto, somos
favoráveis a essa emenda.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 29. As Deputadas e
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 18 Deputados. Votaram "não" 49

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 29.
Questão de Ordem

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, solicito a leitura da
Emenda n°33.
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O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da emenda.
O Sr. Secretário - (- Lê:) "Emenda n° 33 ao Projeto de Lei ti0 1.078:

Suprimam-se os itens 1.3.2 da Tabela "B", a que se refere o art. 4 0 , e
1.2.2 da Tabela "M", a que se refere o art. 70, ambos do Projeto de Lei
n° 1.078."

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - A Emenda n° 33 suprime a taxa de
segurança para a vistoria prévia em eventos. Defendemos a
organização do povo, os eventos culturais e religiosos e a participação
popular. Sabemos que as entidades estão tendo a maior dificuldade
de realizar seus eventos, devido ao grande número de taxas. Há a
necessidade da vistoria prévia por questões de segurança. Se houver
um grande evento no Mineirinho ou em outro espaço dessa dimensão,
é necessário fazê-la para garantir a segurança da população. Todavia,
cobrar taxas para essa vistoria será um problema sério para as
entidades, que estão quase impossibilitadas de realizar seus eventos
por falta de condições de pagar tantas tarifas. Cobrar mais essa
significaria o não-incentivo à organização da sociedade e à
participação popular. Somos favoráveis à emenda, que suprime a
taxa.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 33. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder ao

processo de verificação e, para tanto, solicita aos Deputados que
tomem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 16 Deputados. Votaram "não" 52

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 33. Em
votação, a Emenda n° 45.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Emenda n° 35 não

foi destacada? Por que, então, está-se passando da Emenda n° 33
para a Emenda n° 45? Peço a V. Exa. que siga a ordem dos
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destaques apresentados, obedecendo à seqüência das emendas.

O Sr. Presidente - A Presidência, acatando solicitação do Deputado
que destacou a emenda, e em atenção à sua bancada, está deixando
sua votação para o último lugar.

O Deputado Rogério Correia - Não foi aprovado nenhum
requerimento em Plenário. A ordem estabelecida foi a ordem das
emendas. Não há como alterar a ordem de votação de uma emenda
sem requerimento aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Nem sem acordo de Lideranças, e não
houve acordo de Lideranças. A ordem da seqüência de votação já foi
aprovada.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, solicito a suspensão
da reunião por 5 minutos, para conversarmos sobre o assunto.

- O Deputado Rogério Correia - Com a suspensão, concordamos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Questões de Ordem
• Deputado Pastor George - Reunimos agora uma bancada de

vários Deputados que estão ligados a templos religiosos. Houve
consenso de que faríamos a retirada da emenda para dialogar com o
Governador em uma reunião, amanhã, às 11 horas, para encontrar
uma solução que viabilize essa proposta que foi costurada por meio
dessa emenda.

Farei alguns agradecimentos. Primeiramente à minha bancada, ao
Líder, Dinis Pinheiro. Alguns Deputados da bancada foram
extremamente zelosos e trabalharam durante todo o tempo, não
somente nos dando apoio, mas, até mesmo nessa hora, mostrando-se
firmes nessa decisão que tomamos, e que quero dividir com os
Deputados evangélicos, espíritas, católicos que se uniram neste
momento, entendendo que devemos buscar um caminho consensual
com o Líder e com o Secretário de Governo, que já nos contactou
para que possamos nos reunir e viabilizar isso.

Quero agradecer à Bancada e ao Líder do PMDB, que foi muito
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generoso e nos apoiou, e à Bancada do PL e dizer que estamos
firmes perseguindo esse objetivo. O fato de, agora, retirarmos essa
emenda, não significa que nossa luta está encerrada. Pelo contrário,
inicia-se agora com mais afinco, mais força, para dar uma satisfação
às pessoas que lotaram as galerias, ao telespectador, já que recebi
"e-mails" de todo o Estado, "fax", cartas, não só de evangélicos, mas
de várias entidades religiosas parabenizando pela iniciativa.

Digo ao telespectador que nossa luta se inicia aqui, pois
observamos num determinado momento que era necessário construir
essa proposta, não apenas apresentá-la no Plenário, mas torná-la
viável. Para isso, estamos buscando entendimento com o Governador
Aécio Neves, com a base do Governo, para que transformemos essa
idéia, que é viável, em lei. Alguns comentaram que era
inconstitucional, mas conseguimos mostrar, ao longo dos dias, que
não há inconstitucionalidade nela. Defenderemos de maneira árdua
que todos os templos religiosos de Minas fiquem isentos dessa
cobrança que já é realidade no Espírito Santo e Rio de Janeiro e está
tramitando em São Paulo, na Bahia e no Mato Grosso. Creio que
Minas Gerais não ficará alheia, saberá entender o valor que as
entidades religiosas, independentemente de credo, têm para a
sociedade, para o povo de um modo geral.

Parabenizo as Bancadas do PL e do PMDB e digo ao Líder Alberto
Pinto Coelho que estaremos em constante diálogo com o Governador,
para que possamos viabilizar essa proposta. Muito obrigado,
Presidente. Estamos retirando a emenda.

O Deputado Antônio Genaro - Quero corroborar com as palavras do
Deputado Pastor George. Participamos ativamente de todas as
conversações, e, pelos seus representantes, o Governo permitiu
fazermos um trabalho em conjunto para, dentro de um tempo breve,
sermos atendidos em nossas aspirações. Fazemos isso com a
consciência tranqüila, porque temos feito trabalho de recuperação de
casamentos de viciados e um trabalho de assistência social. Só este
ano, a Igreja Quadrangular gastou o equivalente a mais de
R$3.000.000,00 com o trabalho SOS Norte de Minas. Por isso
acreditamos que podemos esperar do Governo o bom-senso de nos
ajudar, uma vez que as denominações religiosas estão na linha de
frente da grande batalha. Elas vão às favelas, a todos os lugares onde
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pessoas do Governo não vão. Estamos sempre à frente das
batalhas, por isso merecemos apoio logístico por parte do Governo.
Obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
declaro que a Bancada do PMDB tinha fechado questão nessa
matéria, justa para a comunidade mineira. As entidades religiosas,
independente do credo, têm prestado trabalho assistencial de
recuperação de famílias, o que tem sido esquecido pelo Governo.
Pelas tantas dificuldades que temos enfrentado, essa matéria não é
apenas uma reivindicação, mas uma causa justa que o Governo tem
de dar para as entidades religiosas. De pronto, o Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, estabeleceu o diálogo para que
possamos trabalhar nessa matéria. As entidades religiosas têm
prestado um grande serviço para o Estado, mas não têm recebido o
devido valor. Amanhã iniciaremos esse diálogo. As 11 horas teremos
a primeira reunião com o Governo para, de imediato, colocarmos os
custos que as entidades religiosas têm tido, custos que muitas vezes
deveriam ser bancados pelo Governo. Mas, infelizmente, pela falta de
recursos, o Governo não tem condições de arcar com esses custos,
ficando para a iniciativa privada, como as entidades religiosas que
vêm prestando esse tipo de serviço. Iremos discutir e, em um curto
prazo de tempo, encontraremos um caminho para dar esse incentivo e
promover a justiça social pela qual tanto temos lutado. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, escutei com atenção
os Deputados que falaram na retirada da emenda, mas tenho uma
questão de ordem sobre isso. A emenda não pode ser retirada, a não
ser por meio de requerimento.

Ele não foi apresentado na hora certa, porque a fase de votação de
requerimentos acabou, o que aconteceu no início da reunião. Logo,
essa fase, até mesmo para retirada de emendas, está esgotada.
Então, não se pode apresentar requerimento agora. Se puder, peço a
V. Exa. 1 minuto, porque apresentarei dez requerimentos, e teremos
de votá-los, entre eles, um solicitando que essa votação seja secreta,
nominal, e também discutirei esse requerimento, pois estará passando
por cima do Regimento Interno. Peço a V. Exa. que não o aceite. Se o
fizer, estou apresentando um para a votação secreta desse item e
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outro para a votação nominal também desse item.

Ainda que o Deputado Pastor George desejasse a retirada da
emenda, perdeu a oportunidade de fazê-lo no momento adequado.
Apresentamos várias emendas, logo poderemos apresentar dez,
quinze requerimentos para a retirada de emendas, e V. Exa. terá de
aceitar. Terei o direito de discutir cada requerimento por 5 minutos.
Peço que não aceite o requerimento e que a emenda seja colocada
em votação.

O Sr. Presidente - Responderei à sua questão de ordem com base
no art. 232 do Regimento Interno. (- Lê:)

"Será despachado pelo Presidente o requerimento que solicitar
retirada de tramitação de proposição de autoria do requerente sem
parecer ou com parecer contrário, c/c o ali. 285".

- • Deputado Rogério Correia - Isso eu sei.
• Sr. Presidente - ( - Lê:)
"§ 30- Não será objeto de requerimento a retirada de proposição cujo

processo de votação já esteja iniciado".
O que não é o caso. O requerimento não será votado, será deferido

pelo Presidente, conforme o art. 232 do Regimento Interno.
• Deputado Rogério Correia - V. Exa. poderia repetir?
• Sr. Presidente - ( - Lê:)
" 3° - Não será objeto de requerimento a retirada de proposição

cujo processo de votação já esteja iniciado".
A emenda é uma proposição. Esse requerimento não é votado pelo

Plenário, mas deferido pela Presidência.
O Deputado Rogério Correia - A Presidência só poderia deferi-lo

junto com os outros requerimentos apresentados. Não é possível sua
apresentação quando já estamos em fase de votação.

O Sr. Presidente - Esclareço que esse entendimento do ali. 232 é
aplicado desde que assumimos a Presidência. A retirada de uma
emenda de um projeto pelo seu autor acontece antes da votação, o
que está ocorrendo.

• Deputado Rogério Correia - E antes da votação do projeto.
• Sr. Presidente - Não, o projeto já foi votado; a emenda está em

votação. V. Exa. tem conhecimento que isso ocorre, pois já o fizemos
reiteradas vezes. O inciso VIII do ali. 232 é claro.

O Deputado Rogério Correia - O momento é inoportuno, deveria ser

rs
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antes da votação do projeto.

O Sr. Presidente - Quando suspendemos a reunião, V. Exa.
participou da discussão para que ele se reunisse com a Bancada do
Pi- e fizesse esse procedimento. V. Exa. está acostumado com esse
procedimento na Casa.

• Deputado Rogério Correia - Lima coisa é suspender a reunião.
• Sr. Presidente - A decisão da Presidência sobre essa questão de

ordem é embasada no Regimento desta Casa. Trata-se de um
procedimento adotado reiteradas vezes, com a presença de V. Exa. e
de toda a sua bancada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria de verificar, depois,
em decisões anteriores, se há uma decisão semelhante a essa.
Lógico que é para estabelecer a regra da Casa.

O meu entendimento é que o projeto está em votação. Do projeto
em votação, fizemos uma série de destaques, tanto que os
encaminhamentos, a discussão, o debate se fazem quando o projeto é
colocado em discussão. Todos esses elementos, como as emendas,
são parte do projeto que está em votação. Se houve uma decisão
anterior a essa, V. Exa. estaria tomando uma decisão, um
encaminhamento já de decisões anteriores. Caso contrário, essa pode
ser a primeira vez. A minha avaliação é que uma decisão dessa
natureza poderá complicar as votações futuras, do ponto de vista do
interesse de todos os Deputados. Se aqui se abre uma prerrogativa,
será com as conseqüências que teremos que pagar no futuro.

Portanto, gostaria que essa questão fosse analisada considerando
que o projeto está em processo de votação, e, portanto, não cabe
mais pedido de retirada de emenda neste momento.

O Sr. Presidente - A Presidência reafirma, com segurança total, que
esse procedimento já foi verificado neste Plenário por diversas vezes.
Estranho que uma bancada tão eficiente com relação ao Regimento e
aos acontecimentos neste Plenário não se lembre desses
procedimentos. Solicitarei à assessoria da Casa que forneça ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão relação de todos os procedimentos
realizados e decisões tomadas nesse sentido neste Plenário.
Imediatamente V. Exa. receberá todas as decisões.

Dou isso como certeza porque, reiteiradamente, já ocorreu isso sob
a minha presidência.

rs
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o requerimento é
um todo e, portanto, deve ser interpretado dessa forma. A citação que
V. Exa. fez do inciso VIII do ai. 232 insere-se no plano das
proposições legislativas ou, melhor esclarecendo, no capítulo que
trata dos instrumentos legislativos das proposições apresentadas.
Depois disso, o Capítulo II, que começa no art. 241 trata da
discussão, portanto, das proposições, do trâmite em comissões e em
Plenário. Em seguida, tem-se a discussão da matéria. Finalmente, o
Capítulo III trata da votação.

Então, essa ordem impõe um processo. V. Exa. há de convir que
estamos no Capítulo III do Regimento Interno, que começa no art.
249, que trata da votação. V. Exa., ao retroagir ao ai. 232, que trata
da questão das proposições e do requerimento sujeito a despacho do
Presidente, há de convir que isso nos leva ao Capítulo 1, que nada tem
a ver com o da votação. Nesse aspecto, a votação só pode ser
interrompida nos casos previstos no § 30 do ai. 249: por falta de
quórum, para votação de requerimento de prorrogação de horário da
reunião ou por terminar o horário da reunião ou de sua prorrogação.

Assim, V. Exa. está usando um expediente que não diz respeito à
fase em que estamos. Só poderíamos argüir alguma coisa do Capítulo
III em diante, que é o da votação, que é o do ai. 249 e seguintes. Se
isso fosse permitido, cairíamos num casuísmo muito grande.

O autor da emenda, ao solicitar a suspensão dos trabalhos, disse
que iria consultar a Bancada do PL e foi se reunir com ela,
compreendendo que a emenda não era mais dele.

Vamos supor que tenhamos, no Capítulo 1, que trata das
proposições, duas ou três emendas análogas e, a partir do momento
em que passarmos ao Capítulo II, da discussão, e ao Capítulo III, da
votação, ou lá no capítulo da permissão da retirada das proposições,
algum autor decida retirar a emenda análoga ou semelhante àquela
ou com algum tipo de unidade, acreditando que incorpora o seu ponto
de vista, a sua opinião ou a sua idéia. Poderíamos entender que se
alguém assim o fizesse estaria sendo prejudicado.

Então, Sr. Presidente, no capítulo da votação, o requerimento não
pode ser entendido só em sua parte, mas deve ser entendido no todo,
não pode ser entendido de forma casuística. Portanto, não é permitida
a retirada de emenda, como V. Exa. quer neste momento.
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Mas, se isso acontecer realmente, apesar de ser contrário a

essa emenda - penso que não devemos criar privilégios para ninguém
-, não poderíamos continuar o processo dentro do Plenário. O correto
seria que aqueles que acham que está havendo uma violência contra
o Regimento, como assim também entendo, não permanecessem no
Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado quais são
as proposições do processo legislativo, art. 171: a proposta de
emenda à Constituição, o projeto de lei complementar, de lei ordinária,
de lei delegada, de resolução, o veto a proposição de lei e matéria
assemelhada.

O parágrafo único do art. 171 diz que incluem-se no processo
legislativo, por extensão do conceito de proposição, a emenda, o
requerimento, o recurso e o parecer.

Portanto, estão esclarecidas e respondidas as questões de ordem
formuladas pelos Srs. Deputados com relação ao requerimento de
retirada da Emenda n° 35. Sendo assim, a Presidência considera
esgotada essa matéria, uma vez que já emitiu decisão a seu respeito,
e não concederá mais a palavra para discuti-Ia, uma vez que já
respondeu a três parlamentares.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, essa discussão que se
travou aqui tem que nos levar a uma reflexão. Ficou embotada a
questão do Regimento, assim como nós, no Plenário, ou pelo menos
eu, ficamos.

Essa emenda foi discutida, até me convenceram da sua importância.
Foi rejeitada na Comissão de Fiscalização, e os Deputados saíram de
lá indignados. Mas realmente, durante alguns dias, ouvimos de todos
os propositores a grande importância e o cunho social que tem essa
emenda.

Neste momento, quando o Governador vem com sua voracidade,
criando taxas, pensei que seria excelente votarmos essa emenda
favorável aos templos religiosos, que cumprem um papel social que,
muitas vezes, seria o do Estado. Estávamos todos nós convictos da
importância dessa emenda, e as galerias estavam repletas, mas, de
repente, saíram todos devagarinho, e não ficou ninguém.

Temos de refletir sobre o regimento, pois a condução da votação foi
"sui generis". Fez-se uma proposição e sobre ela discutiram, com
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veemência, pessoas que são lideranças religiosas e merecem o
nosso respeito. Vieram aqui e conversaram conosco, mas, de repente,
retiraram-se sem explicação.

Qualquer proposta é algo sério, e temos de ir até o fim, para não
haver uma celeuma como essa.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a reunião até as 2 horas do dia 19. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Pastor George, solicitando a
retirada de tramitação da Emenda n° 35 ao Projeto de Lei n°
1.078/2003, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Solicito a leitura da Emenda n° 45, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da referida emenda.
O Sr. Secretário - ( - Lê:) "Emenda n° 45 - Substitua-se, no Projeto

de Lei n° 1.078, a expressão 'UFEMG' pela expressão 'reais',
incluindo-se onde convier o seguinte artigo: 'Fica revogado o art. 224
da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.".

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, essa é uma emenda muito importante. Recebemos uma
correspondência da Associação Comercial de Minas Gerais sobre os
projetos de lei da reforma tributária, frisando que todas as taxas
passariam a ser indexadas pela UFEMG. A emenda do Bloco PT-
PCdoB é para substituir a expressão "UFEMG" por "reais", pois, se as
taxas forem indexadas, teremos um aumento de mais de 20%, com a
possibilidade de a Secretaria da Fazenda, no mês de dezembro,
aumentar mais 20%. Só aí teríamos um aumento de 40% de todas as
taxas: as de incêndio - dependendo do seu tamanho, uma residência
poderá pagar R$449,00, com mais 40% -, o IPVA das motos - 100%
de aumento, mais 40% da UFEMG -; as do Judiciário - algumas terão
aumento de mais de 300% -; as de cartório, etc.

Agora, pergunto: E o servidor público? Onde está o servidor público?
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A Liderança havia dito que chegaria a esta Casa, no máximo até

o início de setembro, o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores
Públicos, e, até hoje, nada. Para os servidores públicos, que tanto
contribuem com a prestação de serviços de qualidade para a
população de Minas Gerais, não vem um centavo de reajuste. Agora,
o Governo quer nos fazer engolir goela abaixo, transformando a
indexação dos valores que antes eram expressos em reais ou em
UFIR pela UFEMG, o maior reajuste que houve no ano passado. Esse
índice é feito pela Fundação Getúlio Vargas, e não pelo PCA, o índice
feito pelo IBGE. Infelizmente, vemos essa maldade que o Governador
quer fazer, mais uma vez, com a população de Minas Gerais.

Essa emenda é muito importante. Solicito aos Deputados seriedade
nesse ponto. Se essa emenda não passar, haverá aumento de
praticamente todas as taxas no Estado em mais de 40%. Nossa
emenda sugere que todas essas taxas sejam indexadas em reais e
não em UFEMGs.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 45. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Verificação de votação, Sr.
Presidente.	-

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados. Votaram "não" 48

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 45.
Questão de Ordem

• Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura da Emenda n° 49.
• Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 49.
O Sr. Secretário - (- Lê:)
"Emenda n° 49 - Inclua-se, onde convier, no projeto artigo que

modifica o § 50 do art. 224 da Lei n°6.763, de 26/12/75. O art. 224 da
Lei n° 6.763, de 26/12/75 passa a vigorar com a seguinte redação: Art.
224, § 50 - o valor da UFEMG para o exercício de 2004 será de
R$11,249."
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - Nos últimos anos, vimos o grande

número de empresas que foram para Goiás, São Paulo e outros
Estados, devido à pesada carga tributária.

Nossa proposta é o congelamento da UFEMG. Queríamos que fosse
trocada por reais, mas, como não foi possível, solicito dos Deputados
a hombridade para congelar o valor da UFEMG para o exercício de
2004.

De todos os Estados da Federação, Minas Gerais é a maior carga
tributária. Prova disso é que nosso Estado arrecada mais taxas do que
23 Estados da Federação juntos. Arrecada mais taxas que os Estados
do Norte - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá,
Tocantins; do Nordeste - Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia; do Sul -
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; do Centro-Oeste - Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Minas arrecada
só de taxa R$274.000.000,00. Os 23 Estados juntos arrecadam
R$247.000.000,00. Se a nossa emenda não passar, nossas empresas
podem ter um reajuste na UFEMG que pode chegar a mais de 20% no
ano que vem.

Todas as outras taxas, como a de segurança pública, de incêndio, o
IPVA, as taxas judiciárias, podem ter aumento já para o ano que vem
de 20%. Citarei um exemplo. Se os proprietários de veículos utilitários
vão pagar 50% a mais; aqui, pagarão mais 20%. As taxas do
Judiciário 300% a mais. Se essa emenda passar, haverá um aumento
de mais 20%. Tenho medo de que o desemprego em Minas Gerais
aumente, de que as nossas empresas continuem indo para São
Paulo, Goiás e outros Estados. Infelizmente, o Governador Aécio
Neves não está reconhecendo o importante papel do Governo
Federal. Ao contrário do Governo passado, Minas Gerais foi o Estado
que mais recebeu recursos do Governo Federal, do Governo Lula.
Recebeu R$72.000.000,00, três vezes mais que São Paulo, oito vezes
mais que o Rio de Janeiro. O Governo Federal tem uma preocupação
muito grande com Minas Gerais, porque sabe que o Estado está com
muitas dificuldades. Só que o Governador não pode jogar essas
dificuldades nas costas do contribuinte e da população de Minas
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Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 49. As Deputadas e os
Deputado que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de
votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados
que tomem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram "não" 52

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n°49.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura da Emenda n° 86, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 86.

O Sr. Secretário - (Lê:)
"Emenda n° 86 - Acrescente-se ao art. 113 da Lei n° 6.763, de

26/12/75, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 2, o § 6 0, com a
seguinte redação: § 60 do art. 113 - Os processos licitatórios para a
terceirização do serviço constante na Tabela D observarão em seus
editais, como valores máximos, aqueles constantes na referida tabela.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, recorro ao relator,

porque não consegui compreender o teor da emenda. O relator sabe
as emendas praticamente de cor, pois apresentou um relatório rápido.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo, relator
das emendas.

O Deputado Mauro Lobo - Deputado Rogério Correia, peço sua
atenção para atender ao que V. Exa. havia solicitado. Q parecer diz o
seguinte: "Os processos licitatórios para terceirização de serviços
constantes na Tabela D observarão em seus editais, como valores
máximos, aqueles constantes da referida tabela". Ele joga com o § 5°,
que diz o seguinte: "Os particulares contratados para prestação de
serviços terceirizados constantes na Tabela D não poderão exigir
valores a qualquer título, superiores àquele previsto para as taxas
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cobradas pelo Estado." Lembrando que foi das primeiras votações
desta noite, e realmente esse § 5 0 foi derrubado.

O Deputado Rogério Correia - Esse parágrafo?
O Deputado Mauro Lobo - O § 5 0 foi votado e derrubado. Pediram

destaque. O relator havia aprovado esse parágrafo. Foi pedido
destaque e foi derrotado o parecer.

O Deputado Rogério Correia - Em outras palavras, como se refere
ao § 5°, perde-se a validade?

O Deputado Mauro Lobo - Não, esse aqui diz para situações futuras.
Explicando melhor, o § 5° referia-se aos atuais legatários e o § 6 1 aos
futuros.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 86. As Sras.
Deputadas e os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei n° 1.078/2003 na forma do Substitutivo n° 2,
exceto o § 50 do art. 113 da Lei n°6.763, a que se refere o art. l°do
referido substitutivo, e com as Emendas n

o
s 69, 73 a 76, 78, 79 e 82 a

84 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 77. A Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Dilzon Meio - Conforme anunciei anteriormente, votei

contra o art. 115, inciso II, item 4 da Lei n° 1.078, das taxas do Corpo
de Bombeiros. Manifestei também haver recebido da Câmara
Municipal de Varginha uma solitação e um esclarecimento de que já
existia naquele município lei municipal que cobrava essa taxa e que
era repassada integralmente ao Corpo de Bombeiros. Nem por isso
resolveu, em nenhum momento, o problema existente naquela
Corporação.

Logicamente votei a favor dos demais itens, porque entendo serem
justos. São necessidades de eventos promocionais e particulares. E
usam-se viaturas e até helicópteros da Polícia Militar, não para
atender os mais necessitados, mas, principalmente, Bancos e outras
instituições que pouco colaboram com o Estado na manutenção de
taxas e até de impostos.

Estou com a consciência tranqüila, porque procurei fazer o melhor
para Varginha e para minha região. Lamento ter perdido na votação,
que é um processo democrático. Acolho com a humildade necessária,
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mas quero deixar aqui registrado o meu "não" nessa votação,
assim como grande parte da Bancada do PTB, que, da mesma forma,
entendeu que deveria votar contra, como o Deputado Alberto Bejani,
que desde o início também se manifestou contrariamente.

Friso isso para que, no momento oportuno, não se utilizem de
artifício para dizer que prejudicamos a comunidade, e se saiba que
procuramos trabalhar, embora aceitemos essa derrota que nos foi
imposta.

O Deputado Weliton Prado - Fico muito triste com o resultado das
votações. Assim que esses projetos chegaram a esta Casa, participei
praticamente de todas as discussões. Representei o Bloco PT-PCdoB
na Comissão de Constituição e Justiça. Lá, fui o único Deputado que
votou contra as taxas. Depois o acompanhamos também nas outras
comissões. Trata-se de um projeto maldoso, que irá prejudicar - e
muito - toda a população de Minas Gerais, as médias e pequenas
empresas.

Infelizmente, não tivemos votos suficientes nesta Casa para derrotar
o tarifaço do Governador Aécio Neves. Gostaria, mais uma vez, de
parabenizar todos os Deputados que tiveram a coragem e a
hombridade de votar em defesa do povo de Minas Gerais, toda a
Bancada do PT, a Deputada Jô Moraes, do PcdoB, e todos os outros
que votaram contra a reforma tributária. A luta não acaba por aqui.
Votamos apenas o tarifaço 1. Ainda temos o tarifaço 2, o 3, o 4, o 5 e
o 6. Em relação à taxa de incêndio, podem ter certeza de que vamos
entrar com ações na justiça alegando a inconstitucional idade, a
antijuridicidade e a ilegalidade do projeto aprovado nesta Casa. Volto
a repetir que a taxa de incêndio fere o art. 152 da Constituição do
Estado, que diz respeito ao princípio da uniformidade. Taxas só
podem ser cobradas se houver uniformidade para todos os
municípios. E isso não é o que vai acontecer. O Governador Aécio
Neves está passando por cima da Constituição do Estado, não está
respeitando seu juramento. O art. 152 da Constituição Estadual é
claro: não se pode cobrar taxa que faça distinção de município. Essa
taxa será cobrada em 55 municípios. Alguns possuem unidade do
Corpo de Bombeiros, outros não. Todas as empresas e as indústrias
terão de pagar a taxa de incêndio de acordo com seu tamanho,
podendo chegar a R$1.600,00. Essa medida poderá provocar
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aumento do desemprego no Estado. O Governador Aécio Neves
não teve sensibilidade.

Deixamos clara a proposta do Bloco PT-PCdoB: Governador,
espere, vamos votar a reforma tributária federal. Votando a reforma
tributária federal, Minas Gerais receberia de R$800.000.000,00 a
R$1.000.000.000,00, o que daria para resolver o déficit do Estado.
Mas o Governador quis enfiar o projeto goela abaixo, usando seu rolo
compressor, e aprovou taxas que prejudicam a população, passando
a arrecadar pouco mais de R$100.000.000,00. Com a aprovação da
(JFEMG, podemos ter um aumento de pouco mais de 40%. As
pessoas que têm mais dificuldade passarão a pagar mais impostos.
Quem tem moto vai ter um aumento de mais de 100% no seu IRVA.

Em uma audiência pública, realizada em conjunto com outras
comissões, perguntei ao Secretário: "e se a casa de um cidadão que
pagou a taxa pegar fogo? Onde estará a responsabilidade objetiva do
Estado?". E ele respondeu: "Se esse cidadão quiser, que entre na
justiça". E, para evitar isso, o "Aécio Nero" já calculou muito bem e já
pensou em aumentar a taxa do Judiciário para impedir que o cidadão
tenha o direito de entrar na justiça contra o Estado. Mas, mesmo
assim, temos a esperança de que muitas pessoas entrem na justiça.
Se houver muitas ações na justiça, ao invés de o Estado arrecadar,
terá de pagar as indenizações. Não é apenas o valor venal do imóvel
que é indenizado, há também todo o valor sentimental, documentos e
várias questões que as pessoas podem alegar. Em algumas cidades
do Norte de Minas não há unidade do Corpo de Bombeiros, e, mesmo
assim, os comerciantes terão de pagar. Para as residências, apenas
55 municípios do Estado de Minas Gerais terão a taxa de incêndio.

Essa é a contradição do Governador Aécio Neves. Os estudantes
estavam falando que terão de pagar até para chamar a polícia. Com
muita luta, conseguimos alterar vários pontos do projeto, mas,
infelizmente, alguns pontos maléficos, que realmente prejudicam toda
a sociedade mineira, foram aprovados. Mas, com certeza a população
de Minas Gerais vai lembrar-se muito bem de todos aqueles que
votaram contra o povo.

Mais uma vez, queria parabenizar o Bloco PT-PCdoB pela coragem,
pela garra e pela luta de todos esses dias em que esses projetos
tramitaram nesta Casa. Acompanhamos de perto, estudamos,

rÀ



1634
analisamos e conseguimos fazer modificações. Aqueles que
votaram contra vão carregar o peso da sua consciência, por terem
votado contra a população de Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Hoje, esta Casa mostrou
grandeza. Agora, temos que fiscalizar a aplicação das taxas.
Sabemos que há Deputados, até mesmo que me antecederam, que
desejavam que a taxa de incêndio fosse cobrada em todos os
municípios. Achamos injusto, pois o município que pode pagará para
ajudar os que não têm condição. Se há Deputados que desejam a
taxa em 786 municípios deste Estado, respeito a opinião.

Sr. Presidente, a democracia ganhou pelo voto. Fala-se em rolo
compressor. Sabemos que V. Exa. conduziu a Casa com democracia,
dando espaço à Oposição mesmo na hora que não podia. O Governo
do Estado conversou e argumentou. Quem fala em rolo compressor,
não sabe o que é rolo compressor; não viu um Governo - como já vi
várias vezes - não deixar ninguém falar. A Casa estava parada por
uma atitude da Oposição. Existia a liberdade? Sim. Deixo meu
protesto porque a emenda de minha autoria não foi colocada nesse
projeto. Tratava-se da taxação das casas de bingo e das máquinas
"off une" para 2004.

Desde ontem, o Governo Lula estuda a volta da regulamentação dos
bingos e das máquinas em todo o País. Alerto mais uma vez que a
arrecadação desses bingos vai, única e exclusivamente, para a CEF e
para um empresa norte-americana, que controla o jogo no Brasil.
Devido à ADIN ajuizada pelo Ministério Público, Minas Gerais perde
R$100.000.000,00 por ano, e os bingos funcionam em todo o Estado
sem pagar um centavo de imposto. Brevemente, pagará apenas para
a União. Minas Gerais perde, enquanto o Rio de Janeiro e mais nove
Estados da Federação faturam. Hoje, a Casa venceu. Venceu a
Oposição, venceu a Situação, venceu a democracia. Obrigado.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 71 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/11/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata; discurso do
Deputado Rogério Correia; questão de ordem; aprovação - 2a Parte
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -

- Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- A Deputada Jô Moraes, 28-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior.
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O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para

discuti-ia, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Deputada Jô Moraes

fez rápida leitura da ata e não foi possível apreendê-la na sua
inteireza, já que estamos acostumados à leitura do Deputado Luiz
Fernando Faria, que lê pausadamente. Portanto, fica mais fácil discutir
a ata quando a leitura é pausada, e a Deputada Jô Moraes fez uma
leitura mais dinâmica.

Assim, essa é uma ata complexa, devido às dificuldades de votação
de ontem, tanto que nem pudemos ir ao "show" da Mangueira, dado o
adiantado da hora.

A reunião de ontem resultou na aprovação do tarifaço 1, do
Governador Aécio Neves. Então, essa ata retrata exatamente a
votação desse tarifaço. Já está no forno, para ser assado, o tarif aço 2
- e a voracidade continua -, além da volta do exterminador, o tarifaço
3, que se assemelha aos filmes de Nero em Roma. Por isso já se fala
até em "Aécionero".

É um problema que foi muito discutido ontem, mas, infelizmente, a
taxa de incêndio acabou aprovada. Estamos estudando uma ação
judicial por estarmos convencidos da inconstitucionalidade desse
projeto das taxas. A ata não retrata essa questão com clareza, porque
não menciona o que é a taxa nem sua semelhança com o imposto.
Esse é o ponto que vamos observar para entrar com a ação judicial.

Entendemos que a taxa destina-se à cobrança individual por um
serviço prestado àquela pessoa; o imposto é cobrado de todos,
indiscriminadamente. Mas quem cria imposto é a União, ou seja, a
Câmara dos Deputados e o Senado. O Governo do Estado e a
Assembléia Legislativa não podem criar imposto, como ocorreu ontem
com o de incêndio. A ata também não retrata que é um imposto que
será cobrado indiscriminadamente, até mesmo nas periferias dos
grandes centros. A periferia de Belo Horizonte, Juiz de Fora,
Uberlândia, Montes Claros e de outras grandes cidades terá de pagar
mais um imposto. E a maioria dos moradores desses locais é isenta
de pagar o IPTU, em razão da faixa de renda e por ser muito difícil
para essa população tão sofrida ter de pagá-lo. Essa taxa, que na
verdade é um imposto, tem esse caráter de injustiça. Essa discussão
foi muito rica, mas não está bem clara na ata, Deputado Alencar.
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Queríamos deixar essa questão registrada, Sr. Presidente.

Hoje a pauta está igualmente extensa, com o projeto das OSCIPs,
do PPP e de outro projeto do Governo, que dispõe sobre a
elaboração, redação e consolidação de leis, com o qual concordamos
e também com o do PPP. Mas precisaríamos de um tempo para
acertar os detalhes técnicos do projeto do PPP e das OSCIPs.

Parece que o Deputado Alberto Pinto Coelho está meio estressado
hoje, talvez porque a reunião foi até tarde ontem, mas queremos fazer
um acerto técnico entre as duas propostas: PPP e OSCIPs. Em
relação ao primeiro, há um projeto semelhante do Governo Federal. O
nosso posicionamento é favorável ao projeto que cria a PPP.
Pretendemos aprová-lo depois de um acerto técnico. Quanto às
OSCIPs, a discussão é mais complexa. Já havíamos avançado num
parecer técnico em relação às OSCIPs, e depois a questão ficou em
segundo plano em razão do projeto das taxas. Queremos saber se
essa discussão técnica feita sobre as OSCIPs tem condições de
avançar ou não, se está valendo aquele acordo técnico ou não. Essa
é a questão que levantamos.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Pediria ao Presidente Mauri Torres

que suspendesse a reunião antes de iniciarmos o processo de
votação. Apresentei vários requerimentos, e, dependendo dos
entendimentos, poderemos retirá-los. A suspensão seria para que,
pelo menos, marcássemos um prazo para apreciação desses dois
projetos e para que tosse feito um acordo técnico entre ambos. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita na ata. Dou-a por
aprovada.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por
20 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os

-
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nossos trabalhos.

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

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

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

ATA DA 4 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM 10/9/2003

As 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Roberto Carvalho, membros da
Comissão de Direitos Humanos; Zé Maia, Durval Angelo (substituindo
este ao Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT)
e Roberto Ramos (substituindo o Deputado Alberto Bejani, por
indicação da Liderança do PL), membros da Comissão de Segurança
Pública. Está presente, também, o Deputado Pastor George. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião e dá por aprovada a ata da reunião anterior,
a qual é assinada. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir o tema "A Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado de
Minas Gerais" e registra e agradece a presença das seguintes
autoridades, as quais são convidadas a compor a mesa dos trabalhos:
Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos;
Agílio Monteiro, Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social; André Estevão Ubaldino Pereira,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime
Organizado; José Francisco da Silva, Ouvidor de Polícia; José Judson
da Silva, Subcorregedor de Polícia; Simeão Lopes, Diretor de
Criminologia; João Lopes, Diretor da Academia de Policia Civil do
Estado - ACADEPOL -; Emely Vieira Salazar, Presidente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos: Orlando Antunes de
Oliveira, Presidente da Associação dos Delegados em Minas Gerais,
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Djalma dos Santos Ferraz, representando o Sr. Danilo Pereira dos
Santos, Presidente do Sindicato da Associação dos Delegados,
Andréia Abritta Garzon Tone, Defensora Pública; José Fernandes
Motta, Presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal;
Joaquim Alves de Andrade, representando o Sr. Marcos Antônio
Marinho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Jefferson Gil
Santos, Chefe do Setor de Execução Penal, representando o Sr.
Waldeci Antônio Ferreira, Presidente da APAC de Itaúna. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o tema objeto desta reunião. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Pastor George, 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 e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
avratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -

Rogério Correia.	-
ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 12/11/2003
Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e o Deputado Antônio Júlio, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei n os 1.080/2003 (relatora: Vanessa Lucas) e 982/2003
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça

rÃ,
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(relator: Deputado Antônio Júlio). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - André Quintão.

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 13/11/2003

As 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Fábio Avelar,
Leonardo Quintão e Manha Campos (substituindo esta à Deputada Jô
Moraes, por indicação da Liderança do PT-PCdoB), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio
Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, no 1 0 turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar
n° 42/2003 (Deputado Dm15 Pinheiro); Projetos de Lei n os 1.07512003
(Deputado Leonardo Quintão); 1.08012003 (Deputado Dm15 Pinheiro);
1.083/2003 (Deputado Domingos Sávio) e 961/2003 (Deputada Jô
Moraes). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 8/2003 na forma do Substitutivo n° 5, apresentado
pelo relator, Deputado Domingos Sávio, e pela rejeição do Substitutivo
n°4 e das Emendas nos 2, 5 a 10, 13 a 19,21 a 26,28 a 30, 35 a 37,
40 e 42 a 44, ficando prejudicados o Substitutivo n° 3 e as Emendas
n

os 3, 4, 11, 12, 20, 27, 31 a 34, 38, 39 e 41; o parecer pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 889/2003 na forma do
Substitutivo n° 3, apresentado pelo relator, Deputado Paulo Piau; pela
rejeição do Substitutivo n°2 e das Emendas n os 14, iS, 17 a 22, 26,
28, 29, 32, 35, 37, 38, 40 a 42, 44 a 48 e 50 a 55; pela aprovação das
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Emendas n°5 16, 27, 30, 36 e 49, prejudicadas se aprovado o
Substitutivo n° 3; pela aprovação das Emendas n os 23 a 25, 31, 33,
34, 39 e 43, prejudicadas se aprovado o Substitutivo n° 1 ou o
Substitutivo n° 3; e pela prejudicial idade das Emendas n os 1 e 2, da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas; das
Emendas n°5 3 a 13, da Comissão de Administração Pública, e do
Substitutivo n° 1, se aprovado o Substitutivo n°3; e o parecer pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.081/2003 com as
Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, e a Emenda n° 3, apresentada pelo relator, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.083/2003,
no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Domingos Sávio. O Projeto de Lei n°
1.080/2003 é retirado da pauta por determinação do Presidente, por
não cumprir os pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a Presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordindária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes - Leonardo Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE

2003

ATAS

ATA DA 72 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/11/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 8/2003; requerimentos do Deputado Rogério Correia (2);
deferimento; discursos dos Deputados André Quintão e Chico Simões;
votação do Substitutivo n° 5, salvo emendas e destaques; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicial idade dos
Substitutivos nos 1 a 4 e das Emendas n°5 1, 3, 4, 12, 20, 27, 31 a 34,
38, 39 e 41; votação do art. 27 do Substitutivo n° 5; discurso do
Deputado André Quintão; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação das Emendas n

o
s 2, 5 a 10, 13 a 19,

21 a 26, 28 a 30, 35 a 37, 40 e 42 a 44, salvo destaque; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda n°
11; discurso do Deputado Chico Simões; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; declaração de voto - Questão de
ordem - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 66/2003; votação
do Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questões de ordem; existência de quórum para votação; renovação da
votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; votação das
Emendas n

os 1 e 2; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 477/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação,
em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 540/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
839/2003; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
25/2003; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; questão de
ordem; leitura e votação das Emendas n

o
s 1 e 2; aprovação; votação

da Emenda n° 3; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei
n° 697/2003; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
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629/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 71212003; requerimento da Deputada
Maria Tereza Lara; aprovação do requerimento - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 411/2003; aprovação na forma do vencido
em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 481 e

631/2003; aprovação - inexistência de quórum especial para votação
de proposta de emenda à Constituição - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)

-4
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei n° 889/2003, apreciado na reunião ordinária
realizada hoje à tarde, bem como os Projetos de Lei n

o
s 175 e

1.004/2003 e a Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003, que
receberam emendas na referida reunião e foram devolvidos às
respectivas comissões para parecer.

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

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

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 8/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o
Termo de Parceria e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentou, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão do Trabalho perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Administração
Pública, com a Emenda n° 1, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação do Substitutivo n° 5, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo n° 4 e das Emendas nos 2, 5 a 10, 13 a 19, 21 a 26, 28 a
30, 35 a 37, 40 e 42 a 44, ficando prejudicados o Substitutivo n° 3 e as
Emendas n

os 1,3,4, 11, 12,20,27, 31 a 34,38,39 e 41.
- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pela Presidência, cada um

por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Rogério Correia (2), solicitando a
votação destacada do art. 27 do Substitutivo n° 5 e da Emenda n° 11
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do Projeto de Lei n° 8/2003.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Mauri
Torres, Deputadas e Deputados, estamos aqui para encaminhar
contrariamente à votação do Projeto de Lei n° 8/2003, do Deputado
Leonardo Quintão. Esse projeto, originariamente, tratava da
implantação e da regulamentação do Plano Estadual das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs - em
nosso Estado, uma vez que já existe a Lei Federal n° 9.790, de 1999,
que trata dessa matéria no plano federal.

Em linhas gerais, essas organizações, por meio da legislação
federal e do previsto na legislação estadual, poderiam firmar termos
de parceria com o poder público para desempenhar atividades em
várias áreas, como educação, saúde, meio ambiente, assistência
social, cultura, defesa de direitos, etc. Só que, na tramitação do
projeto do Deputado Leonardo Quintão, vários substitutivos e
emendas foram apresentados, e, hoje, aqui estamos para votar o
Substitutivo n° 5.

O Substitutivo n° 5, a nosso ver, contém artigos que descaracterizam
a intenção original do autor, que era implantar OSCIPs no Estado de
Minas Gerais. Temos algumas discordâncias, inclusive quanto à
abrangência do Substitutivo n° 5. Entendemos que a área da saúde,
por exemplo, não precisaria ser incluída no escopo abrangido pelas
OSCIPs. A saúde já possui uma vasta regulamentação, inclusive
federal - as Leis n os 8.080 e 8.042 -, e já há contratos e convênios.

Achamos perigosa a incorporação da saúde no escopo das OSCIPs.
Existem alguns artigos que, dependendo da interpretação, podem até
abrir espaço para a implantação de OSs, modelo que é muito mais
perigoso e amplamente combatido em Minas Gerais.

Nas últimas horas, em contato com o Líder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, soube que algumas redações foram
apresentadas para eliminar essa interpretação perigosa, caso a lei do
Deputado Leonardo Quintão seja aprovada haja a possibilidade de
implantação de OSs, que abrem portas para a privatização de
políticas públicas em Minas Gerais. Essas redações estão sendo
analisadas pela assessoria técnica. Se no 2 0 turno chegarmos a uma
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redação mais consensual, quem sabe poderíamos até rever o
nosso posicionamento?

No entanto, hoje, da forma como está apresentado, o Substitutivo n°
5 dá margem a ataques perigosos na área da saúde; dá margem para,
em Minas Gerais, as tão combatidas OSs, que absorvem unidades do
poder público e podem ser transferidas para a iniciativa privada, sem
fins lucrativos, mas com a possibilidade de contratação sem concurso
e de compras sem licitação, o que significa um ataque e um desmonte
perigoso das políticas públicas neste Estado.

Sr. Presidente, encaminho contrariamente ao projeto de lei, não pelo
projeto, mas pelo Substitutivo n° 5, que, da forma como está
apresentado, abre margem para implantação de OSs no Estado e
inclui a saúde e outras políticas, como a assistência social, como
objeto não só das OSCIP5, mas também das OSs.

Portanto, o encaminhamento do Bloco PT-PCdoB é pelo voto
contrário ao Substitutivo n° 5.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, quero fazer o
encaminhamento contrário à aprovação desse projeto, por alguns
motivos que entendo ser de grande relevância. Esse projeto, da
maneira como foi apresentado, permite às organizações desempenhar
uma série de funções no Estado. Há características que
correspondem à estrutura do Estado, uma vez que podem receber
recursos do orçamento, funcionários públicos e bens móveis e imóveis
do Estado. Essas organizações terão tudo que concerne ao Estado.

Percebemos que, onde se pratica mais ou menos essa
transferência, os recursos públicos são investidos em maior quantia
nessas organizações que nos órgãos públicos, que tem como
finalidade desempenhar o papel das OSCIP5. Temos casos em outros
Estados em que hospitais organizados dessa forma gastam mais
dinheiro que o empregado em hospitais da rede estadual. Seria como
levar o dinheiro para ser administrado pela iniciativa privada, sem a
devida fiscalização do poder público e da sociedade. Isso já é o
bastante para não votarmos favoravelmente a esse projeto. E ainda
pode ser empregado em todas as atividades do Estado: na saúde, na
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assistência social e numa série de outras atividades, o que não
considero isso correto.

Esclareço que não somos contra a parceria da iniciativa privada com
o Estado, principalmente como hoje fazem algumas entidades
filantrópicas, e reconhecemos o seu valor. Mas geralmente são
entidades, cujos Diretores nada recebem. São pessoas abnegadas,
que oferecem sua contribuição, e o Estado a complementa.

Mas no caso das OSCIPs não. Todos os Diretores serão
remunerados, não na visão ou no plano de pagamento do Estado,
mas obedecendo o que se paga na iniciativa privada. Não é justo, não
podemos, portanto, permitir que isso ocorra: tirar dinheiro público para
a iniciativa privada.

Normalmente as entidades filantrópicas têm de ter no mínimo dois
anos de funcionamento. Com essa exigência, conhecemos a entidade
para qual se repassa o recurso, para a parceria. Aqui, não, nos
primeiros dois anos de funcionamento, poderão fazer convênio com
qualquer organização.

Muitas vezes não conhecemos a trajetória de quem compõe as
organizações. Não estou dizendo que acontecerá, mas abre um
caminho enorme para que aconteça. Isso já foi denunciado na
Assembléia, quando os recursos das verbas de subvenções eram
passados para associações que, muitas vezes, eram criadas com uma
certa parceria com alguém que pudesse manuseá-las. Essa verba
pública não cumpria o seu papel. Temos de votar contra. Essas duas
críticas já justificam o nosso voto contrário.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 5, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados. Votaram "não" 13

Deputados, totalizando 47 votos. Está, portanto, ratificada a
aprovação do Substitutivo n° 5, salvo emendas e destaques. Com a

rs



1648
aprovação do Substitutivo n° 5, ficam prejudicados os
Substitutivos nos 1 a 4 e as Emendas n

o
s 1, 3, 4, 12, 20, 27, 31 a 34,

38, 39 e 41. Em votação, o art. 27 do Substitutivo n° 5. Com  a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, esse destaque do art.
27 justifica-se por um motivo muito importante: o substitutivo, em seu
art. 1 1 , prevê o prazo de dois anos de funcionamento das entidades
como critério para que se qualifiquem como OSCIPs. E uma medida
importante a prevista no art. 1°.

A OSCIP, para credenciar-se, habilitar-se, ter acesso a recurso
público, a bens imóveis e à cessão de servidores públicos, deve ter
uma existência comprovada, um reconhecimento público, uma
existência legitimada pela sociedade, deve estar em pleno
funcionamento. Geralmente, as legislações em vigor relativas à
utilidade pública, à filantropia, exigem um tempo mínimo de
funcionamento. Para qualificação, é feita, no substitutivo, a exigência
de dois anos. Mas o art. 27 recomenda que esses prazos não sejam
exigidos nos dois anos subseqüentes à publicação da lei, ou seja, se o
substitutivo for aprovado com o art. 27 concretizará a celebração de
termos de parceria com entidades que, com 1 minuto, 30 segundos, 1
hora de existência, já poderão receber recursos públicos, cessão de
servidores, cessão de bens imóveis. Isso é perigoso. Poderíamos
discutir se dois anos não seria um prazo prolongado e se aquelas
entidades, que já são de utilidade pública, poderiam habilitar-se,
mudando seu estatuto automaticamente como as OSCIPs, porque
teriam cumprido os dois anos para obter o certificado de utilidade
pública. Mas aprovar um artigo dessa maneira pode gerar uma
indústria de OSCIP5. A partir da sanção da lei, qualquer grupo de
amigos desejará criar uma OSCIP, para ter acesso fácil à verba
pública, ao servidor público, ao imóvel público. Portanto, esse
destaque busca eliminar o art. 27. Somos contrários ao substitutivo da
forma como está, mas, uma vez aprovado, que pelo menos esse
destaque impossibilite, em Minas, a indústria das OSCIP5. Portanto, o
voto é "não" para que o destaque retire o art. 27 do Substitutivo n° 5.

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 27 do Substitutivo n° 5. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

rs
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados. Votaram "não" 13

Deputados, totalizando 48 votos. Está, portanto, ratificada a
aprovação do art. 27 do Substitutivo n° 5. Em votação, as Emendas
nos 2, 5 a 10, 13 a 19, 21 a 26, 28 a 30, 35 a 37, 40, 42 a 44, salvo
destaque. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados. Votaram "não" 35

Deputados, totalizando 47 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição
das Emendas nos 2, 5 a 10, 13 a 19, 21 a 26, 28 a 30, 35 a 37, 40 e
42 a 44, salvo destaque. Em votação, a Emenda n° 11. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Depois que a emenda anterior foi
rejeitada, teremos facilidade para que organizações com menos de
dois anos façam convênio com o Estado. Quero apenas que aqueles
que irão trabalhar nessas organizações tenham garantias. Não há
cunho ideológico, e sim ético, pois sabemos que várias empresas
terceirizam serviços, recebem sua parte e não pagam os
trabalhadores. Isso não tem a ver com Oposição ou Situação.
Queremos apenas que esses funcionários, ao trabalharem nas
OSCIPs, uma vez que o Estado lhes repassará recursos, tenham
garantias de que irão receber. Estou acrescentando pouca coisa, pois
já está no projeto que os empregados contratados por OSCIP5 não
guardam qualquer vínculo empregatício com o poder público,
inexistindo responsabilidade com relação às obrigações de qualquer
natureza assumida pela OSCIP. Isso está no projeto. Acrescentei
"resguardada a responsabilidade solidária do agente público
responsável pelo termo de parceria, com o descumprimento de

rÀ'
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obrigação trabalhista". Aquele que faz o contrato, que está à
frente, deverá ter mais cuidado ao fazer a transação. Gostaria de pedir
a todos que pensem no pequeno, pois se a organização não assume
esse compromisso, eles não têm sequer dinheiro para mover uma
ação; ficam desempregados, sem recurso para sua sobrevivência.
Solicitaria, não só da liderança do Governo, que entendessem que
não há cunho partidário nem oposição.

Trata-se de matéria relacionada à ética, e qualquer um de nós, como
legisladores, devemos aperfeiçoar as leis para darmos garantia aos
trabalhadores. Essa é a finalidade dessa emenda. Então, gostaria que
os nossos companheiros dessem seu voto em nome da ética e do
respeito aos pequenos, para que o Estado possa ser uma entidade
que preserve o direito dos que mais precisam dele.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 11. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados. Votaram "não" 34

Deputados, totalizando 48 votos. Está ratificada a rejeição da Emenda
n° 11, ficando, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei n°
8/2003 na forma do Substitutivo n° 5. A Comissão de Administração
Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores da Casa, venho aqui agradecer o
trabalho feito pelos servidores e pelos parlamentares, desde o início
deste ano, em fevereiro, quando protocolizei o Projeto de Lei n°
8/2003, que vem idealizar uma nova forma de se fazer a parceria com
o Estado: parceria no social, na preservação do patrimônio histórico e
na promoção da educação e da saúde. Essa parceria acaba de vez
com a política de "pires na mão", já que, no passado, as entidades de
bem sempre procuraram o Estado, pedindo auxílio para que não
fechassem as portas.

rs
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Dessa forma, esse projeto vem agora consolidar todas as leis do

Terceiro Setor junto ao setor público.
Com isso, o Estado vai oficializar essa parceria. Com  esse projeto,

votado hoje em 1° turno e que será votado em 2° turno ainda este ano,
e com a sanção do Governador Aécio Neves, poderemos detectar os
déficits do Estado em todas as 13 áreas previstas. Assim, teremos
uma política pública, do Governo, para o Terceiro Setor; teremos
também, nobre Deputado João Bittar, que é militante nessa área, a
oportunidade de estabelecer o diálogo, de convidar e receber o
Terceiro Setor no setor público, unindo sua boa experiência à
administração e à solidez do Estado, para que, juntos, acabemos com
os déficits nessas 13 áreas.

Vendo a preocupação de vários parlamentares, coloquei no projeto
também a proibição de que qualquer parlamentar ou parente até
terceiro grau de Deputados Estaduais e Federais, do Governador, do
Vice-Governador e dos Secretários de Estados participe da
administração de uma OSCIP.

Respondendo à preocupação dos servidores, a própria Constituição
atual já permite a cessão. Assim, temos as APAEs, as ONG5, enfim,
as associações às quais, hoje, o Estado já permite a cessão. Com
isso, todos os servidores terão o direito de ir e vir, de maneira
adequada.

Vejo também a grande preocupação de alguns parlamentares com a
possibilidade de abrir-se um espaço para a corrupção; mas esse
projeto fecha as portas para qualquer tipo de corrupção na área da
assistência social e nas outras 13 áreas, porque prevê a fiscalização
pelo Ministério Público, pelo próprio Poder Legislativo, pelos
Conselhos, dos sindicatos e, principalmente, pelos cidadãos -
qualquer cidadão mineiro poderá requerer os balancetes e indagar
sobre os repasses feitos e sobre a maneira como foram gastos.

Encerro minha fala agradecendo novamente à sensibilidade da
Assembléia Legislativa, do Governo do Estado, do Ministério Público,
dos Conselhos, da Oposição construtiva e do Sind-UTE, que muito
contribuiu para que o projeto evoluísse. Mais uma vez, Sr. Presidente,
demais membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
servidores da Casa, muito obrigado. Estejam certos de que serei o
Deputado que irá fiscalizar todos os repasses feitos para as OSCIPs,
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para que possamos selar essa parceira entre o setor público e o
Terceiro Setor, que muito tem contribuído com nossa sociedade. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Apenas para comunicar ao

Plenário que acaba de ser divulgada, pela TV Bandeirantes, em seu
jornal, uma entrevista concedida pelo Líder do PT na Câmara Federal,
em que deixou bem claro que nos próximos dias o Governo Lula vai
legalizar os bingos no País, sendo que os recursos vão ficar com a
Caixa Econômica Federal, ou seja, com a União. Nessa brincadeira, o
Ministério Público do Estado - e aproveito para relembrar a esta Casa
o que fez o Ministério Público quando voltou atrás e apresentou a
ADIN da nossa lei - fez com que o Estado perdesse, somente neste
ano, R$100.000.000,00. Ou seja, estamos ficando com esse peso,
essa carga. E o Líder do PT deixou bem claro ainda que os bingos
estão funcionando, hoje, por liminares e leis estaduais. Mas o que
acontece é que, em Minas, perdemos toda essa receita. Está na hora
de o Governo de Minas, por iniciativa do Governador, enviar a esta
Casa um projeto em que antecipe essa situação, possibilitando a
estadualização dos bingos, de forma que o dinheiro arrecado fique no
Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em V turno, do Projeto de Lei n°
66/2003, da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Padre
João, que altera dispositivos da Lei n° 12.812, de 28/4/1998, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,
que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto. A Comissão do
Trabalho opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na formado Substitutivo n° 1, da Comissão do
Trabalho, com as Emendas n° 1 e 2, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência procederá à
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verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Parlamentares. Não houve

quórum para votação, motivo por que a Presidência a torna sem
efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Peço que se refaça a votação. Há 63

Deputados no Plenário, pois outros parlamentares chegaram após a
votação.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já existe
quórum paravotação e vai renovar a votação. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação as Emendas nos 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 66/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão do
Trabalho.

Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n° 477/2003, do Deputado
Antônio Genaro, que dispõe sobre informações sobre consultas
realizadas em banco de dados e cadastro de consumidores. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n°
1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 477/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 54012003, do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais atualmente
cedidos aos municípios em decorrência da municipalização escolar. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 540/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 83912003, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Lima Duarte o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 25/2003, do Deputado
Jayro Lessa, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas
que menciona e dá outras providências. A Comissão do Trabalho
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l turno,
com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. No decorrer da discussão,
foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Olinto Godinho,
que recebeu o número 3. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do
Regimento Interno, a emenda será submetida a votação,
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente

interessa. Solicito a leitura das Emendas n os 1 e 2
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao

proceda à leitura das Emendas n os 1 e 2.
O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas n

os 1 e 2, que foram publicadas
na edição do dia 30/10/2003.)

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n
o
s 1 e 2. As

Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2°

esse projeto me

Sr. Secretário que
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turno, o Projeto de Lei n° 25/2003 na forma do vencido em 11
turno, com as Emendas nos 1 a 3. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 697/2003, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer a retrocessão do
imóvel que especifica ao Seminário Provincial do Coração Eucarístico
de Jesus. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 629/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que dispõe sobre a utilização de energia
solar na construção de habitações populares. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. As Comissões de Transporte e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 62912003 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Transporte.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°71212003, do Deputado
Leonardo Moreira, que dá nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453,
de 22/1/99. Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei n°
712/2003 por cinco dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 411/2003, do Deputado
Miguel Martini, que torna obrigatório o fornecimento de cadeiras de
rodas para deficientes físicos e idosos em estabelecimentos centrais
de compras e "shopping centers". A Comissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1° turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Redação.

rÃ'
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 481/2003, do

Deputado Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Maravilhas 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.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 21
turno, do Projeto de Lei n° 631/2003, do Deputado Mauri Torres, que
altera dispositivo da Lei n° 14.134, de 28/12/2001, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de Minas o imóvel
que menciona. 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 (Deputado Mauri Torres) - Persistindo a falta de

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
a Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA P REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, EM 21/8/2003

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Mauro Lobo e Adalclever Lopes (substituindo este ao
Deputado Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Participação Popular; Adalclever Lopes,
Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado, membros da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Está presente, também, a
Deputada Vanessa Lucas. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida, por ser tratar da primeira reunião conjunta das
Comissões de Participação Popular e de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. A Presidência informa que a reunião tem por finalidade
discutir as condições de oferta do ensino médio na rede estadual,
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra as
seguintes presenças: Sra. Maria Eliana Novaes, Subsecretária de
Desenvolvimento da Educação, representando a Secretária da
Educação; Srs. Afonso Celso Barbosa, Assessor Especial e
representante da Secretária da Educação de Belo Horizonte; Irineu da
Silva, Superintendente da FUNEC e representante da Secretária
Municipal da Educação de Contagem; Sueli Duque Rodarte,
Secretária Executiva da UNDIME e Secretária Municipal da Educação
de Campo Belo, representando o Presidente da UNDIME; Adalote
Pacheco, representando o Coordenador-Geral do Sind-UTE; Priscylla
Ramalho, Presidente da UMES BH; e Leonardo Péricles, Presidente
da AMES. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra à Deputada
Vanessa Lucas, também autora do requerimento, para suas
considerações iniciais, e, em seguida, aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara - Weliton Prado.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 6/11/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Durval Angelo, Gustavo Valadares,
Leonardo Moreira e Leonídio Bouças, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°5 1.203
e 1.208/2003 (Deputado Ermano Batista); 1.207, 1.210 e 1.212/2003
(Deputado Gustavo Valadares); 1.200, 1.204 e 1.206/2003 (Deputado
Gilberto Abramo); 1.199/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 1.205 e
1.213/2003 (Deputado Durval Angelo); 1.209 e Projeto de Resolução
n° 1.21412003 (Deputado Bonifácio Mourão); 1.201, 1202 e
1.211/2003 (Deputado Leonídio Bouças). Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados os pareceres pela antijuridicidade, pela
inconstitucional idade e pela ilegalidade, no 1° turno, dos Projetos de
Lei n

os 1.12212003 (relator: Deputado Leonídio Bouças); e 986/2003
(relator: Deputado Gustavo Valadares - registra-se voto contrário dos
Deputados Durval Angelo e Leonardo Moreira). Na fase de discussão
dos pareceres do relator, Deputado Leonídio Bouças, que concluem
pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do
Projeto de Resolução n° 1.020/2003 e do Projeto de Lei n°
1.148/2003, no 1° turno, o Presidente defere, respectivamente, os
pedidos de vista dos Deputados Durval Angelo e Gustavo Valadares.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto
de Lei n° 607/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); do Projeto de Lei
Complementar n°42/2003 e dos Projetos de Lei n

o
s 1.126/2003, este

com as Emendas n os 1 a 3 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);
1.134/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Leonídio Bouças,
em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei n

os 961 e 1.075/2003
são retirados da pauta por determinação do Presidente, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei nos 1.112 e 1.161/2003, no 1 0 turno, deixam de ser apreciados
em virtude de prorrogação de prazo, solicitada pelos respectivos
relatores, Deputados Gustavo Valadares e Leonídio Bouças.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Olinto Godinho - Leonídio Bouças.
ATA DA 28 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE SAUDE, EM

13/11/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta, Célio Moreira e NJeider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados José Milton e Padre João. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação dos
hospitais filantrópicos da região do Alto Paraopeba. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os Srs. Aníbal Arantes Júnior,
Assessor da Diretoria de Redes Assistenciais da SES e Coordenador
do ProHosp; Francisco Rodrigues Pereira, Provedor do Hospital
Queluz, de Conselheiro Lafaiete; Antônio de Meio Ferreira, Secretário
do Conselho do Hospital São Camilo, de Conselheiro Lafaiete; Luiz
Gonzaga de Carvalho, Provedor do Hospital São Vicente de Paulo, de
Conselheiro Lafaiete; Marcos Bernardes Prates, Administrador do
Hospital e Maternidade São José, de Conselheiro Lafaiete; e Fabiano
dos Santos, Diretor-Presidente da Associação Beneficente Católica
Hospital Santa Isabel, de Ubá, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre
João, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais, e, após, passa a palavra ao Deputado José
Milton para suas considerações iniciais. Em seguida, registra a
presença dos Srs. Ronaldo Rezende Silva, Provedor do Hospital e
Maternidade São José de Conselheiro Lafaiete; Neli Terezinha
Marques Matos, Administradora do Hospital São Camilo de
Conselheiro Lafaiete; Terezinha Rezende Leite, Administradora do
Hospital Queluz; e Rosângela Alfenas. Logo após, passa a palavra

IA
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aos convidados, na ordem mencionada, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A seguir, o Presidente passa à 3a fase
da Ordem do Dia, comprendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados em
turno único, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos: do
Deputado Chico Simões, em que solicita reunião desta Comissão para
debater o aumento da incidência da AIDS no Estado, com os
convidados que menciona; do Deputado Célio Moreira, em que solicita
seja enviado ofício ao Secretário da Saúde com vistas à aquisição de
um conjunto de gerador elétrico 75 kW e mais dois focos de pé com
bateria, para a Santa Casa de Mise ricórdia de Corinto, dada a
importância daquela instituição no atendimento da população carente
de Corinto e região. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003.
Fahim Sawan, Presidente - Célio Moreira - Neider Moreira - Carlos

Pimenta.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
18/11/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Adaiclever Lopes, Gil Pereira e Sidinho do Ferrotaco,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Roberto Carvalho.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Adalclever Lopes, 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 ouvir convidados para
discutir as obras de ampliação do Aeroporto da Pampulha e a atual
situação do Aeroporto de Confins e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Paulo Zanini, Secretário de Planejamento de Nova

rs



.166 1
Lima, encaminhando documentos relativos às obras de duplicação
da MG-030, e Paulo de Moura Ramos, Secretário de Governo de Belo
Horizonte, comunicando que o Sr. Délcio Antônio Duarte, Consultor
Técnico da Prefeitura, representará o Sr. Fernando Pimentel, Prefeito
Municipal, nesta reunião. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 361/2003 na forma do
vencido no 1° turno (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco, em
virtude de redistribuição); e pela aprovação da Emenda n° 1,
apresentada em 1 0 turno, ao Projeto de Lei n° 854/2003 (relator:
Deputado Gil Pereira). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 1.710, 1.715 a
1.718, 1.758, 1.759, 1.766 e 1.803/2003. O Requerimento n°
1.789/2003 é retirado de pauta a requerimento do Deputado Célio
Moreira, aprovado pela Comissão. Após a discussão, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 541, 806, 876 e 964/2003. 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 Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação e os
prejuízos decorrentes das obras inacabadas, de responsabilidade do
Governo Federal, no Estado e apresentar alternativas que possibilitem
a sua conclusão; Arlen Santiago, em que solicita seja o Sr. WaIlen
Alexandre Medrado convidado a participar de audiência pública, para
prestar informações sobre o estudo do impacto ambiental causado
pela barragem de Berizal, no Norte de Minas, e pelos demais
programas e projetos do IDENE, Leonardo Moreira, solicitando a
realização de audiência pública no Município de Campos Gerais, para
se discutir a malha viária do Sul de Minas, em especial o trecho
compreendido entre os Municípios de Alfenas e Boa Esperança; e da
Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formuldado apelo
ao Governador do Estado para que o DER-MG assuma o controle e a
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manutenção da estrada que liga o distrito de Nova Esperança, em
Montes Claros ao município de Capitão Enéias. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a
matéria objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Cel. Marco
Aurélio Sendim, Assessor do Sub-Departamento de infra-Estrutura do
DAC; Ricardo José da Rosa Rodrigues, Superintendente da
INFRAERO; Délcio Antônio Duarte, Consultor Técnico Especializado
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e João Henrique Meio,
assessor do Deputado Federal Leonardo Matos, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta 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, 21 de novembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - José Henrique - Fábio Avelar - Antônio

Carlos Andrada.
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 19/1112003
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 e comunica o recebimento de
ofício do Sr. Aelton Freitas, Senador da República, encaminhando
cópia de seu pronunciamento no Senado Federal sobre os
investimentos do Consórcio Capim Branco Energia em Minas Gerais,
publicado no "Diário do Legislativo" de 15/11/2003. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 143/2003
na forma do vencido no 1° turno com a Emenda n° 1, que apresenta
(relatora: Deputada Maria José Haueisen); e, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.037/2003 (relator: Deputado Doutor Ronaldo) e

1.056/2003 com a Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas n°5 2 e 3, que apresenta (relator:
Deputado Fábio Avelar). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.813/2003. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos..

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Laudelino Augusto.

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

11/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
O Conselho Estadual de Assistência Social, no uso da prerrogativa

estabelecida no art. 289 do Regimento Interno, encaminhou a esta
Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 11/2003, solicitando a
inclusão, no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, de
deliberações da & Conferência Estadual de Assistência Social de
Minas Gerais, ocorrida nos dias 28, 29 e 30/8/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/10/2003, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa n° 11/2003 tem como objetivo a

inclusão, no PPAG, de deliberações de importante evento da área da
assistência social: a & Conferência Estadual de Assistência Social.
Tais deliberações se agrupam por eixos fundamentais relativos à
concepção política da área, à mobilização da sociedade para o
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fortalecimento do controle social, à gestão da política e à garantia
de recursos para o financiamento das ações.

Os primeiros eixos de deliberações apresentam propostas que
visam à efetiva implementação, de forma descentralizada e
participativa, da política de assistência social. O PPAG prevê ações
diretamente vinculadas a esse propósito, como a Ação P633 -
Descentralização da Política de Assistência Social - e a Ação P792 -
Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de Assistência -,
além de outras voltadas ao fortalecimento dos demais conselhos e,
particularmente, à municipalização do atendimento à criança e ao
adolescente , com a implantação do Sistema de Informação para a
Infância e a Adolescência (SIPIA) nos Conselhos Tutelares dos
Municípios - Ação P576. A Proposta n° 7, do eixo mobilização e
participação, como estratégia para fortalecer o controle social, visa à
atuação conjunta do CEAS com o Ministério Público, para se
estabelecer um prazo para que o Estado efetive ações destinadas à
atenção à população de rua, ao migrante e à pessoa portadora de
sofrimento mental. Importa ressaltar que o Plano Plurianual de Ação
Governamental apresenta as seguintes ações, relativas a essas
questões: P518 - Atendimento à População de Rua -, P514 -
Atendimento ao Migrante - Fornecimento de Passes -, P526 -
Atendimento ao Migrante - e P768 - Desospitalização Psiquiátrica.

As demais propostas desses eixos dizem respeito à articulação
política do próprio Conselho Estadual de Assistência Social com
entidades governamentais, nos três níveis de governo, e com as
demais entidades da rede nacional de proteção social. As demandas
mais presentes referem-se ao investimento na capacitação de
técnicos e conselheiros, a estratégias que garantam maior visibilidade
à política de assistência social e à implantação de sistemática de
monitoramento e avaliação dessa política.

O terceiro e o quarto eixos aglutinam propostas relativas à
organização, à gestão da política e ao seu financiamento. As ações
relativas à geração de trabalho e renda, ao atendimento a pessoas
portadoras de deficiência, à capacitação para o trabalho, ao incentivo
ao associativismo e ao cooperativismo, à revisão e à avaliação do
Beneficio de Prestação Continuada (BPC), ao atendimento integral à
família vulnerabilizada e à prevenção e à recuperação de usuários de
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substâncias psicoativas têm previsão no Plano Plurianual de Ação
Governamental para o período 2004-2007.

Observam-se ainda, nesses eixos, propostas relativas ao
investimento na participação do Estado no financiamento da Política
de Assistência Social, buscando-se afirmar o co-financiamento dos
planos plurianuais municipais de assistência social, o que já encontra
acolhida no art. 59 da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, Lei n°
14.684, de 30/7/2003.

As demais deliberações que compõem esses eixos tratam de
matéria de competência federal ou de modificação na legislação
estadual já existente, como, por exemplo, a destinação dos recursos
provenientes de concursos de prognósticos e a extinção de qualquer
espécie de subvenção social que não seja objeto de controle do
Conselho Estadual da Assistência Social - CEAS. A Lei n° 12.925, de
3016198, regulamenta a concessão de subvenções sociais. O art. 70
dessa lei determina que a concessão de subvenções sociais,
observado o disposto pela Lei Federal 8.666, de 21/6/93, será
acompanhada, fiscalizada e controlada pelos Conselhos Municipais de
Assistência Social. No que diz respeito à destinação dos recursos
provenientes da renda líqüida dos concursos de prognósticos
explorados pela Loteria do Estado de Minas Gerais, existe legislação
estadual referente ao tema, particularmente a Lei Delegada n° 88, de
29/1/2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Loteria do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências, além de encontrar-
se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n.° 150/2003, que,
embora disponha sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela
Fundação Ezequiel Dias - FUNED -, apresenta dispositivos que
regulamentam o repasse desses recursos.

Embora apresente algumas propostas que já estão regulamentadas
em lei ou já estejam previstas pelo PPAG, entendemos como de
extrema relevância a preocupação subjacente a essa proposta de
ação legislativa do Conselho Estadual de Assistência Social. Na
verdade, essa proposta apresenta uma opção para a atuação
articulada na implementação da Política de Assistência Social, o que
não encontrava ressonância no PPAG. Por esse mesmo motivo, esta
Comissão acolheu a Proposta de Ação Legislativa n° 89/2003,
apresentada pelo Fórum Mineiro de Assistência Social, em conjunto



com o Conselho Estadual de
apresentação de emenda ao PPAG
projeto estruturador intitulado
Vulnerabilizadas.
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Assistência Social, com a
que dispõe sobre a criação de um
Inclusão Social de Famílias

Para compor outro projeto estruturador, foi necessário aglutinar
algumas ações já previstas no PPAG e estabelecer o toco na inclusão
de famílias socialmente vulnerabilizadas. Buscou-se conjugar ações
que resultassem na articulação dos órgãos estatais e na otimização
de recursos, com vistas ao atendimento das famílias em situação de
risco social, compreendidas como um sujeito coletivo de direitos. O
resultado foi a apresentação de uma emenda ao PPAG, dispondo
sobre a criação de um projeto estruturador intitulado Inclusão Social
de Famílias Vuinerabilizadas, que aglutina ações direcionadas à
proteção das famílias, das crianças e dos adolescentes e inova com a
inserção de uma ação destinada à implantação de um sistema de
informações, monitoria e avaliação da política de assistência social no
Estado.

Julgamos, dessa forma, ter atendido à demanda formulada na
proposta de ação legislativa em apreço, mas propomos, ainda, a
realização de audiência pública desta Comissão, para se discutirem
os sistemas de informação, monitoramento e avaliação da política de
assistência social, em resposta à demanda recorrente nas
deliberações da 5a Conferência Estadual de Assistência Social,
relativa à implantação de sistemática semelhante. Para a realização
dessa audiência, sugerimos seja formulado convite ao Ministério da
Assistência Social, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes - SEDESE -, ao Conselho Estadual de Assistência Social e
à Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Belo
Horizonte.

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

Legislativa n° 1112003, com a realização de uma audiência pública da
Comissão de Participação Popular, para se discutirem os sistemas de
informação, monitoramento e avaliação da política de assistência
social.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente e relator - Mauro Lobo - lvair Nogueira.
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PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA

NOS 192 A 201/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 30/10/2003,

audiência pública para colher sugestões a serem apresentadas ao
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004-2007 -,
consoante o disposto no art. 11 da Deliberação n° 2.333, de 4/6/2003.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 8/11/2003, vêm a esta
Comissão as Propostas de Ação Legislativa n

o
s 192 a 201,

apresentadas pelo Grupo de Trabalho n 08, da Gestão Administrativa
II, para receber parecer, nos termos do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
No Grupo de Trabalho n 08, reunido na audiência pública realizada

na Assembléia para discussão do PPAG e do PMDI, foram
apresentadas sugestões relativas à modernização da Receita
Estadual, às parcerias público-privadas, a habitação e a segurança, as
quais serão objeto de análise neste parecer.

Proposta 192: Foi fechado um posto fiscal na BR-040 antes do
Viaduto da Mutuca e não foi aberto outro. O mais próximo fica em
Congonhas. Nota-se que ficou mais desguarnecida a entrada da
Capital.

Proponente: União Nacional Sindical - UNS.
A proposta é justificada pelo fato de que a entrada de Belo

Horizonte, no que se refere à ação fiscal, ficou desguarnecida com o
fechamento do posto fiscal próximo ao Viaduto da Mutuca, já que o
posto mais próximo fica localizado perto do Município de Congonhas.
A nosso ver, trata-se de medida localizada, que não merece ser
incluída no PPAG por meio de emenda. Além disso, o Programa 0210
- Modernização da Receita Estadual inclui, entre os projetos do
orçamento, o Projeto P887 - Padronização e Melhoria das Unidades
da Receita, que tem o objetivo de reformar as edificações da Receita.
Para essa ação, está prevista como meta, para o ano de 2004, a
reforma de 40 edificações, com investimentos da ordem de
R$1.300.000,00. Para os anos de 2005 a 2007 está prevista a reforma
de 60 edificações, com investimentos da ordem de R$ 4.570.000,00.
Sugerimos, por oportuno, o envio de requerimento ao Secretário da
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Fazenda, para que seja dada prioridade à reforma do Posto Fiscal
da BR - 040, localizado próximo ao Viaduto da Mutuca.

Proposta 193: Estudo e aprimoramento do valor das taxas e dos
preços públicos cobrados pelas fundações e autarquias, visando a
desonerar o Tesouro Estadual.

Proponente: Auditoria-Geral do Estado.
A nosso ver, esta proposta, relativa ao Projeto Estruturador n° 10 -

Modernização da Receita Estadual, não deve ser incluída no PPAG. O
valor das taxas e dos preços públicos é calculado de acordo com a
estimativa dos custos dos serviços prestados pelo Estado. Nesses
casos, ao Estado não é permitido receber remuneração, pelo serviço,
maior do que o custo do próprio serviço, ou seja, deve sempre haver
uma coincidência entre os valores.

Proposta 194: Organizar uma parceria do capital progressista e
desenvolvi mentista urbano com a rede produtiva rural, incluindo os
assentados, para produzir riqueza e gerar trabalho na terra, por meio
de um Programa Estadual Integrado de Desenvolvimento Econômico
e Progresso Social e de um fórum ou conselho para implementação
de unidade coordenadora do PPP-MG.

Articular áreas do Governo Estadual com organizações da
sociedade civil, para combater as causas da miséria, da tome e da
violência no Estado de Minas Gerais.

Realizar interação do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e de
entidades da sociedade civil para democratizar o acesso às
informações relativas ao combate à miséria, à exclusão social, bem
como disponibilizar nas instituições públicas e privadas informações
sobre o Programa Estadual de Desenvolvimento Econômico e
Progresso Social.

Proponente: Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
A proposta reivindica a organização de uma parceria entre

empresas, órgãos e entidades do Governo Estadual e entidades da
sociedade civil organizada para o combate às causas da miséria, da
fome e da violência no Estado, por meio da produção de riqueza e
geração de trabalho em áreas rurais. O Projeto Estruturador n° 29
refere-se à Unidade Parceria Público-Privada, que tem como objetivo
"viabilizar e apoiar a implantação de projetos de parceria público-
privada por meio do desenvolvimento de projetos de infra-estrutura e
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de serviços públicos, sob a forma de contratos de prestação de
serviços de longo prazo, com a oferta pelo setor privado" e prevê o
desenvolvimento de ações para a viabilização de projetos de lei
específicos, a elaboração de projetos-piloto de Parcerias Público-
Privadas - PPP - e a implantação de uma agência reguladora de PPP
no Estado, além da implantação de uma unidade coordenadora de
PPP em Minas Gerais. Assim sendo, estão incluídas no PPAG, no
Programa 0378, ações e recursos públicos para a implantação de
unidades administrativas para a viabilização do projeto de PPP, além
da elaboração de projetos-piloto.

Além disso, estão previstos no PPAG ações para o combate às
causas da miséria, da fome e da violência no Estado, por meio de
produção de riqueza e geração de trabalho, em outros projetos
estruturadores. Citamos como exemplo o Projeto n° 1 - Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais, que prevê ações de
ampliação do atendimento ao adolescente infrator. O Projeto n° 18 -
Centros Públicos de Promoção do Trabalho: Uma Estratégia para o
Primeiro Emprego também atende à reivindicação, já que tem como
objetivo promover o desenvolvimento integrado das ações que
compõem uma política pública de trabalho e renda, priorizando o
acesso ao primeiro emprego em espaços de referência, a serem
implantados em todas as áreas de influência das 17 Diretorias
Regionais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, dando
preferência aos municípios de menor índice de Desenvolvimento
Humano - IDH. Está previsto, ainda, entre os projetos estruturadores o
Projeto n° 19 - Minas sem Fome, que tem como objetivo implementar
programas que possibilitem às populações vulneráveis à fome e à
desnutrição o acesso aos meios para produzir alimentos para
consumo. Como alternativa de incremento de renda, esse projeto
prevê também a construção de unidades coletivas de beneficiamento
de alimentos, de centros municipais de integração e de restaurantes
populares, bem como a criação de pequenos animais e a implantação
de lavouras comunitárias e dos Programas Pró-Horta, Horta-Viva e
Pró-Pomar.

A nosso ver, a Proposta n° 194 não deve ser incluída no PPAG,
pelos motivos expostos.

Proposta 195: Retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 889/2003,
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que dispõe sobre as parcerias público-privadas, por tratar-se de
um reordenamento completo do Estado, contemplando menos
eventuais parcerias e mais o repasse da máquina pública para o setor
privado, o que comprometeria o presente e principalmente o futuro
das funções do Estado e requer, portanto, uma divulgação maciça a
toda a população. Se for o caso, mensurar o desejo da maioria do
povo mineiro, que é o dono e mantenedor deste Estado, por meio de
um plebiscito.

Proponente: Colégio Estadual de Entidades CREA-MG.
A proposta reivindica a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°

889/2003, que dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras
providências. Conforme nosso entendimento, não se trata de proposta
• ser incorporada ao PPAG, que, como já exposto anteriormente, tem
• prerrogativa de estabelecer as despesas de capital e os programas
de ação continuada para o período de 2004 a 2007. Além disso,
conforme dispõe o art. 285 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, a retirada de tramitação de proposição deverá ser
requerida pelo autor, no caso, o Governador do Estado,
interrompendo-se imediatamente a sua tramitação. Dispõem, ainda, o
"caput" e o inciso IV do art. 233 do Regimento Interno que será
submetido a votação o requerimento escrito que solicitar a retirada de
tramitação de proposição de autoria do requerente, com parecer
favorável. Assim sendo, o Projeto de Lei n° 889/2003 só poderá ser
retirado de tramitação a requerimento do Chefe do Poder Executivo,
após deliberação favorável pelo Plenário desta Casa.

Proposta 196: Toda PPP deve ser precedida de audiência pública. A
elaboração das PPPs, antes da licitação, deve ter a participação do
Tribunal de Contas do Estado e de organizações da sociedade que
estão direta ou indiretamente vinculadas ao serviço colocado como
PPP. Os passivos assumidos pelo Estado deverão ser registrados nas
contas públicas. Cada PPP deve ter uma contabilidade própria, e os
indicadores dela provenientes devem ser definidos previamente,
quando da elaboração da PPP. Periodicamente, a iniciativa privada
que assumir a PPP deverá prestar contas sobre os resultados
econômicos e os ganhos de produtividade obtidos. Com base nos
resultados obtidos, os critérios definidos no edital serão redefinidos.

Os encargos a serem pagos pelo Estado ou pela cobrança das
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tarifas.

O reajuste ou a revisão periódica dos encargos a serem feitos pela
Agência Reguladora das PPPs deverão ter a participação do Tribunal
de Contas do Estado e de organizações da sociedade direta ou
indiretamente envolvidas no serviço ofertado.

Minhas sugestões se baseiam nos conceitos de transparência,
responsabilidade e "responsivídade" (se é que podemos usar esse
termo).

1 - Explicitar como os princípios de remuneração adequada e
modicidade tarifária serão calculadas quando das pensões e reajustes
das tarifas.

2 - O retorno econômico será garantido, e a modicidade tarifária?
Proponho: deve ser assegurada uma distribuição dos ganhos de

produtividade entre investidores, usuários e ampliação dos serviços.
Proponente: Maurício Dolabeila, Professor da UFMG.
A proposta reivindica o desenvolvimento de ações que visem à

transparência no controle e na fiscalização da gestão de recursos
públicos envolvidos nos projetos PPP. Como já dito anteriormente, o
PPAG tem o objetivo, previsto constitucionalmente, de estabelecer as
despesas de capital e os programas de ação continuada para o
período de 2004 a 2007, não tratando a reivindicação de proposta a
ser elaborada por meio de emenda ao Projeto de Lei n° 1.118/2003,
que dispõe sobre o PPAG para o período 2004 - 2007. As medidas
solicitadas pelo proponente poderiam, se fosse o caso, ser objeto de
emendas ao Projeto de Lei n° 889/2003, que dispõe sobre as PPPs. E
necessário ressaltar que, em sua maioria, as reivindicações
apresentadas na proposta em análise estão contidas no Substitutivo
n° 1, apresentado ao Projeto de Lei n° 88912003 pela Comissão de
Constituição e Justiça, bem como nas emendas propostas pela
Comissão de Administração Pública. Além disso, é necessário
ressaltar que as competências para o exercício do controle externo
pelo Tribunal de Contas do Estado estão estabelecidas nos arts. 74 a
76 da Constituição Estadual e na Lei Complementar n° 33, de 28/6/94,
que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado e dá
outras competências. Já as regras de direito financeiro, que
estabelecem as formas de apresentação da prestação de contas dos
gastos públicos, as relativas à contabilidade geral e ao endividamento
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público são objeto de lei complementar, por força de determinação
constitucional. Atualmente, essas regras estão contidas na Lei n°
4.320, de 1964, e na Lei Complementar n° 101, de 2000. Quanto às
regras de contratação, licitação e concessão, estão estabelecidas nas
Leis n°5 8.666, de 1993, e 8.987, de 1995.

Proposta 197: A contrapartida econômica e social do Governo do
Estado nos contratos de PPP deve ser sempre explicitada e publicada
no Minas Gerais.

Proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular.
Trata-se, novamente, de proposta que não pode ser prevista no

PPAG, pelos motivos já expostos e pelo fato de se tratar de regra de
contabilidade pública geral. Além disso, a Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar n° 101, de 2000 - prevê, na alínea "b" do
inciso 1 do art. 52, que o relatório bimensal a que se refere o § 3° do
art. 165 da Constituição Federal abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de
cada bimestre e será composto de balanço orçamentário, que
especificará, por categoria econômica, as despesas por grupo de
natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa
liquidada e o saldo. Assim sendo, os desembolsos relativos às
contrapartidas do Estado nos contratos de PPP já são publicados. Em
Minas Gerais, a execução orçamentária é publicada também, e
mensalmente, no Demonstrativo da Execução Orçamentária da
Despesa - DEOD -, junto aos balancetes do Estado.

Proposta n° 198: Instalação, pelo Governo do Estado, em conjunto
com as entidades da sociedade civil participantes das audiências, de
um procedimento de discussões para a formulação das políticas
públicas sociais e para a elaboração de mecanismos de controle
social das políticas públicas e do orçamento do Estado de Minas
Gerais.

Proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular.
Não se discute a relevância social da proposta em exame. Nos

regimes políticos democráticos, a transparência e, acima de tudo, o
diálogo com a sociedade civil são condições necessárias para
assegurar eficácia e legitimidade às decisões tomadas pelos poderes
públicos.

O PPAG cuida de estabelecer programas e ações a serem
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concretizadas pelo Executivo. Por meio de emenda apresentada
no final deste parecer, propomos alteração do Projeto de Lei n°
1.118/2003, prevendo a participação popular, por meio de audiências
públicas, na elaboração e na revisão de programas constantes do
PPAG.

Proposta n°199: Buscar recursos para moradia popular no FGTS,
especialmente para os trabalhadores que pertencem a famílias com
renda de até três salários mínimos.

Proponente: Conselho Municipal de Saúde.
A prioridade para famílias de baixa renda já está incluída nas metas

do Programa Estruturador Lares Gerais, no qual se prevê a parceria
com entidades privadas e com a União. Como se vê, a sugestão já foi
objeto de estudos e está incorporada no planejamento do Estado.

- Proposta 200: Reformulação do sistema carcerário, que funciona
precariamente. Por que não privatizar o sistema carcerário?

Proponente: UNS.
O Programa 0313 - Redução da Criminalidade Violenta em Minas

Gerais constitui o Projeto Estruturador n° 1 do PPAG. Trata-se de um
conjunto de ações para a redução da criminalidade no Estado,
direcionadas para os órgãos que compõem o sistema de defesa social
- polícias, estabelecimentos de internação de adolescentes em conflito
com a lei, sistema prisional e penitenciário -, além daquelas relativas à
prevenção. Assim, para o período de abrangência do PPAG (2004 a
2007) estão previstas a construção de 9 presídios, 13 penitenciárias e
19 centros socioeducativos, além da reforma em 9 estabelecimentos
prisionais e da implantação de 13 penitenciárias auto-sustentáveis. No
que diz respeito à privatização do sistema carcerário, é bom reafirmar
que a guarda de presos sob tutela do Estado é uma atividade
intransferível para a gestão de particulares.

Dessa forma, julgamos que a proposta já se encontra atendida nos
limites das ações previstas pelo PPAG.

Proposta n° 201: Privatização de todas as rodovias de nosso Estado,
pois os impostos que pagamos para esses fins não lhes são
destinados, e as nossas rodovias são as piores do País.

Proponente: UNS.
A proposta é justificada pelo fato de que os impostos recolhidos para

a manutenção das rodovias não vêm sendo destinados a esse fim, e
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as condições de tráfego são consideradas sofríveis. A nosso ver,
a medida não deve ser incluída no PPAG, que tem como fundamento
constitucional prever, para o período de 2004 a 2007, as despesas de
capital e os programas de ação continuada. Além disso, o Projeto
Estruturador Modernização da Receita Estadual refere-se à
modernização da Receita Estadual, que tem como objetivo "alavancar
as fontes de receitas do Estado, com ênfase no incremento da Receita
Estadual, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas",
e prevê o desenvolvimento de ações de ampliação da mobilidade
fiscal, a educação fiscal - um pressuposto para a cidadania -, a
modernização da frota de veículos dos órgãos fiscais, como suporte
essencial à ação fiscal, além de investimentos em tecnologia da
informação, em busca da excelência na ação fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n° 192, em parte, na forma do requerimento a seguir
apresentado, pela aprovação da Proposta de Ação Legislativa n° 198
na forma da emenda a seguir apresentada, e pela rejeição das
Propostas de Ação Legislativas n

o
s 193 a 197, 199, 200 e 201.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sidinho do

Ferrotaco.
REQUERIMENTO

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

A Comissão de Participação Popular solicita, nos termos
regimentais, seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda
pleiteando a inclusão do posto fiscal da Mutuca, localizado na BR-040,
na relação dos postos fiscais a serem reformados no ano de 2004,
conforme o Projeto do Orçamento P887 - Padronização e Melhoria
das Unidades da Receita, do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, meta 2004.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Justificação: Os veículos de carga que trafegam no sentido Rio de

Janeiro - Belo Horizonte são fiscalizados no posto fiscal localizado no
Município de Congonhas. Havia um posto da Receita Estadual
próximo ao Viaduto da Mutuca, na BR - 040, o qual fiscalizava o
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trânsito de mercadorias na entrada da Capital. O fechamento
deste comprometeu seriamente a ação fiscal do Estado na região, o
que justifica o pedido para sua reativação.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.118/2003
Acrescente-se ao ad. 40 do Projeto de Lei n° 1.118/2003 o seguinte

§ 4°:
"Art. 40 - .........................
§ 4° - A elaboração de projetos de lei de que trata este artigo será

precedida de audiências públicas a serem realizadas conjuntamente
pelos Poderes Executivo e Legislativo, preferencialmente de forma
regionalizada, no respectivo exercício.".

Sala das Comissões, de novembro de 2003.
Justificação: Em todo o processo de construção de planejamento do

Estado está patente a necessidade de participação ampla da
sociedade, de forma descentralizada e regionalizada. Nesse processo,
obtêm-se ganhos tanto no que se refere à efetividade da ação
governamental quanto à maior transparência no processo de
implementação de políticas públicas.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.196/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Abrigo São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Ouro Fino.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação anexada ao projeto, o referido

Abrigo, sem fins lucrativos, é dotado de personalidade jurídica e
encontra-se em funcionamento no Estado há mais de dois anos.

Além disso, os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício de suas funções,
haja vista o atestado exarado por autoridade pública competente,
anexado aos autos do processo, e o que estabelece a alínea "d" do
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art. 31 do seu estatuto. Por sua vez, a alínea "e" do citado artigo
determina que, sendo a entidade dissolvida seu patrimônio será
destinado à Sociedade São Vicente de Paulo.

Dessa forma, estão atendidas as exigências previstas no art. 1° da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade receba o título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.196/2003.
Sala das Comissões, 20 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Olinto Godinho - Leonidio

Bouças - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 10 TURNO DAS EMENDAS N°56 A 19 AO

PROJETO DE LEI N° 1.004/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.00412003

altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, foi a proposição
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi a proposição analisada pelas Comissões de
Administração Pública, de Turismo, Indústria e Comércio e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira emitiu parecer
favorável à aprovação da matéria com as Emendas n os 2 a 5, que
apresentou. As Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram pela aprovação do
projeto com as Emendas n

o
s 1 a 5, propostas pelas Comissões que as

antecederam.
Em Plenário, foram apresentadas as Emendas n os 6 e 19, do

Deputado Rogério Correia, 7 a 12, do Deputado Laudelino Augusto,
13 a 17, do Deputado Biel Rocha, e 18, do Deputado Fábio Avelar.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão a fim receber parecer
sobre as emendas apresentadas em Plenário, nos termos do § 2 0 do
art. 188 do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Emenda n° 6 inclui no projeto original dispositivo obrigando o
Poder Executivo a, no prazo determinado, proceder à desapropriação
das ações de propriedade da Solaris Company Limited, integrantes do
capital social da COMIO.

O inciso XXXVI do art. 5 0 da Constituição da República dispõe que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada". O ato jurídico perfeito é aquele que, no momento de
sua realização, reúne todos os elementos necessários a sua
formação, tornando-se perfeito. Em decorrência disso, não pode uma
lei nova promover modificações em seu conteúdo.

Por sua vez, o Decreto-Lei n°3.365, de 1941, estabelece, no art. 20 ,
que a desapropriação pode ocorrer "mediante declaração de utilidade
pública". Portanto, o projeto em análise não tem o condão de realizar
a desapropriação pretendida. Lembramos, ainda, que a incorporação
das três empresas, proposta no projeto, diluirá a participação da
empresa Solaris na CODEMIG, o que, conseqüentemente, reduzirá
sua influência como sócia. Pelos motivos aduzidos, opinamos pela
rejeição da Emenda n°6.

A Emenda n° 7 dá nova redação ao inciso IV do art. 2 0 , retirando a
expressão "direta ou indiretamente", o que impedirá a nova empresa
de realizar concessões no beneficiamento, na industrialização e na
exploração ou em qualquer outra forma de aproveitamento econômico
de substância mineral.

A esse propósito, a Constituição da República, no inciso Xl do art.
23, estabelece como competência comum dos entes da Federação
"registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios".

Ressalte-se, ainda, que a CODEMIG, como sociedade de economia
mista, é constituída sob a forma de sociedade anônima e dotada de
personalidade de direito privado. Em decorrência disso, submete-se
ao Código Civil e à Lei Federal n° 6.404, de 1976, com as
modificações posteriores. As disposições sobre sua administração são
estabelecidas em estatuto, por decisão da assembléia geral, em que o
Estado, por ser o acionista majoritário, poderá defender suas
prioridades.
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A lei deve apenas autorizar a criação da CODEMIG e

estabelecer suas atribuições, o que deve ser feito de maneira ampla,
possibilitando decisões da assembléia geral para adequar a atuação
da entidade às necessidades do mercado empresarial. Se a lei
adentrasse aspectos específicos da gestão da Companhia, toda e
qualquer mudança deveria passar pelo processo legislativo, o que
prejudicaria sua administração. Em vista do exposto, opinamos pela
rejeição da Emenda n° 7.

A Emenda n° 8 excetua, no parágrafo único do art. 30, os passivos
da CODEURB da sucessão das empresas incorporadas pela
CODEMIG. Essa ressalva é desnecessária porque o "caput" do art. 30

autoriza, expressamente, a incorporação somentedos ativos da
CODEURB. Assim, somos pela rejeição da Emenda n° 8.

A Emenda n° 9 dá nova redação ao inciso VII do art. 2 0 , propondo
que a administração dos bens dominicais do patrimônio do Estado
somente poderá ocorrer de forma direta. Ressaltamos, novamente,
que não concordamos com a restrição das atividades da CODEMIG,
pois qualquer inovação que se fizer necessária, por menor que seja,
ensejará a tramitação de nova lei, o que contraria o interesse público.
As disposições sobre a administração da CODEMIG devem ser
estabelecidas em estatuto, por decisão da assembléia geral. Portanto,
opinamos pela rejeição da Emenda n° 9.

A Emenda n° 10 acrescenta inciso ao art. 2 0 , propondo como objeto
da CODEMIG "a promoção de estudos e projetos, implantação e
operação de áreas industriais planejadas, em locais estratégicos
econômica e socialmente, respeitados os planos diretores municipais
e as exigências ambientais". Consideramos que essa proposta
complementa os incisos 1 e II do referido art. 20 , dando novo formato
às ações do Governo Estadual. Pela orientação do Executivo, à
CODEMIG caberá suprir recursos complementares aos das ações de
governo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento
econômico e social do Estado. Assim, consideramos conveniente
acatara Emenda n° 10.

As Emendas nos 11 e 12 possuem caráter restritivo às ações da
CODEMIG. A Emenda n° 11 dá nova redação ao inciso 1 do art. 21,
fixando que a contratação ou a execução de projetos, obras, serviços
e empreendimentos de interesse do desenvolvimento do Estado
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sejam apenas "afetas a sua área de atuação". A Emenda n° 12,
por seu turno, estabelece que as atividades previstas nos incisos IV, V
e VI 'somente poderão ter sua responsabilidade delegada a terceiros
mediante prévio estudo de viabilidade técnica, econômica e social e
expressa autorização legislativa".

Ratificamos que a CODEMIG sujeita-se às normas do direito
privado, cabendo à assembléia geral de acionistas estabelecer, em
estatuto, as disposições gerais sobre sua administração. Não cabe à
lei estabelecer normas sobre a gestão de empresa estatal, muito
menos vincular a empresa a pedido de autorização legislativa nesses
assuntos. Assim sendo, somos pela rejeição das Emendas n

o
s 11 e

12.
A Emenda n° 13 tem como objetivo excluir do art. 4 0 a expressão

"administração do patrimônio imobiliário" com a finalidade de limitar a
delegação do Estado à empresa somente para colaborar no cadastro
dos bens dominicais do Estado. No nosso entendimento, essa
alteração é inócua, porque está prevista, no inciso VII do art. 2 0 , como
competência da CODEMIG a administração dos bens dominicais do
Estado. Além disso, é do interesse público que se mantenha essa
possibilidade, razão pela qual opinamos pela rejeição da Emenda n°
13.

A Emenda n° 14 acrescenta parágrafo único ao art. 5°,
estabelecendo que "o Estado dirigirá as atividades da CODEMIG de
modo a atender ao interesse público". Não vemos razão para tanto,
pois o princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade
pública é de observância obrigatória pela administração pública,
conforme dispõe o "caput" do art. 37 da Constituição da República.
Esse princípio corresponde ao atendimento para fins de interesse
geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei. Somos, pois, pela rejeição da Emenda n° 14.

Também desnecessária é a Emenda n° 15, pois pretende obrigar a
CODEMIG a observar a legislação federal sobre licitações e
concessões de serviços públicos na realização de contratos e na
alienação de suas ações. O princípio da legalidade, também previsto
no "caput" do art. 37 da Constituição da República como pressuposto
da administração pública, impõe que o administrador esteja, em toda a
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências
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do bem comum, não podendo deles se afastar ou desviar, sob
pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, conforme o caso. Em decorrência disso, opinamos pela
rejeição da Emenda n° 15.

A Emenda n° 16 acrescenta dispositivo ao projeto de lei, vedando a
realização de contratos com empresas ou sociedades nas quais os
acionistas da CODEMIG também possuam participação societária.
Novamente, ressaltamos que a CODEMIG é pessoa jurídica dotada
de personalidade de direito privado e rege-se por estatuto elaborado
pela assembléia de acionistas. A lei, portanto, não é o instrumento
adequado para regulamentar sua gestão administrativa. Em face
disso, somos pela rejeição da Emenda n° 16.

A Emenda n° 17 estabelece que "a responsabilidade subsidiária
pelas obrigações assumidas pela CODEMIG será atribuída ao Estado
e aos acionistas privados, na medida da participação societária de
cada qual". A Lei n° 6.404, de 1976, que dispõe sobre as sociedades
por ações, estabelece, em seu art. 1°, que "a companhia ou sociedade
anônima tem capital dividido em ações e a responsabilidade dos
sécios será limitada ao preço das ações". Diante disso, somos pela
rejeição da Emenda n° 17.

A Emenda n° 18 dá nova redação ao inciso III do art. 20 do projeto
com o objetivo de permitir que a CODEMIG realize atividades de
pesquisa e lavra de minério também no exterior.

Assim como a empresa que lhe deu origem, a CODEMIG é
sociedade de economia mista, que integra a administração indireta do
Estado. Como tal, deve ter a criação autorizada por lei, que
estabelecerá também suas atribuições. Sua existência legal é
determinada pela inscrição do ato constitutivo no respectivo registro,
após a autorização legislativa para sua existência.

Assim sendo, consideramos importante que o projeto em discussão
inclua a possibilidade de a empresa realizar pesquisa e lavra de
minério também no exterior, para que seja desnecessária a
elaboração de nova lei em face do surgimento de tal oportunidade.
Somos, pois, favoráveis à aprovação da Emenda n° 18.

Finalmente, a Emenda n° 19 acrescenta artigo ao projeto, dispondo
que "até que a CODEMIG esteja devidamente estruturada e em
perfeito funcionamento, nenhum funcionário da CDI-MG e da
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Turminas será dispensado em decorrência da incorporação das
empresas". O regime de pessoal das empresas estatais é o previsto
na legislação trabalhista; portanto, é similar ao regime jurídico das
empresas privadas. Os empregados dessas empresas ficam sujeitos a
concurso público, salvo para os cargos ou as funções de confiança; tal
medida pretende assegurar amplo acesso dos cidadãos ao emprego
público. Não cabe à lei regulamentar a administração das empresas
estatais, como já mencionamos. Portanto, somos pela rejeição da
Emenda n° 19.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n os 10 e

18 e pela rejeição das Emendas n
o
s 6 a 9, 11 a 17 e 19.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Antônio Júlio -

Alberto Pinto Coelho - Rogério Correia (voto contrário).
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 866/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 866/2003, de autoria do Deputado Gil Pereira,

que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do
Médio São Francisco - AMMESF -, com sede no Município de
Pirapora, 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 § 10 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° 866/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Médio

São Francisco - AMMESF -, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Municípios do Médio São Francisco - AMMESF -, com sede no
Município de Pirapora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 103a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/11/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 128, 129, 130 e

13112003 (encaminham os Projetos de Lei n os 1.256, 1.257, 1.258 e
1.259/2003, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e
telegramas - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.260 a 1.26912003 - Requerimentos

- nos 1.902 a 1.951/2003 - Requerimentos dos Deputados Alencar da
Silveira Jr. e Rogério Correia - Proposição Não Recebida:
Requerimento do Deputado Chico Simões - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Turismo, da
Comissão Especial da UEMG e do Deputado Chico Rafael - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Célio Moreira, Domingos Sávio,
Zé Maia, Carlos Pimenta e Arlen Santiago - 2a Parte (Ordem do Dia):
P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Rogério Correia; aprovação - Requerimento do
Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado
Rogério Correia - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 812003;
discursos dos Deputados Rogério Correia, André Quintão e Chico
Simões e das Deputadas Marília Campos, Jô Moraes e Maria José
Haueisen; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação na forma do vencido em 1° turno; verificação de
votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas n os 1 a 3;
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 889/2003;
encerramento da discussão; discurso do Deputado Rogério Correia;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido
em 1° turno; votação das Emendas nos 1 a 3; aprovação - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 273/2003; aprovação na forma do
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Substitutivo n° 2; prejudicial idade do Substitutivo n° 1 - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n o 31812003; requerimento do Deputado
Rogério Correia; aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 585/2003; aprovação com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 708/2003; aprovação
com as Emendas n os 1 a 4 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 830/2003; discursos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Maria Tereza Lara;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação;
prejudicial idade das Emendas n os 1 a 3 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 835/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
890/2003; encerramento da discussão; requerimentos dos Deputados
Miguel Martini, Elmiro Nascimento e Antônio Carlos Andrada;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas, subemendas e
destaques; aprovação; votação das Emendas n

o
s 4, 6 e 7 e da

Subemenda n° 2 à Emenda n° 2; rejeição; votação da Subemendan°
1 à Emenda n° 2; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 2;
votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda n° 3;
aprovação; votação da Emenda n° 5; aprovação - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.006/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.007/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.008/2003; aprovação
na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.018/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 101/2003; aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto de
Lei n° 104/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 143/2003; requerimento
do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação do requerimento -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 836/2003; aprovação -
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 - Pastor George - Adalciever
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Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Raueisen - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

l a Parte
? Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 128/2003*
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2003.
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 Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga
ao Estabelecimento Penal inaugurado no Município de Uberlândia.
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O projeto em questão objetiva prestar justa homenagem à

memória do Professor João Pimenta da Veiga, pessoa de reputação
ilibada, honrada e honesta, pelos relevantes serviços prestados ao
Estado e ao País no desempenho das atividades de professor e
advogado.

Natural de Nepomuceno, o Professor João Pimenta da Veiga foi
Secretário de Estado, Professor de Direito Penal na UFMG, Deputado
Federal, advogado criminalista de renome nacional e orador de
altíssimo gabarito.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.256/2003
- Dá a denominação de Penitenciária Professor João Pimenta da
Veiga ao Estabelecimento Penal localizado no Município de
Uberlândia.

Art. 1° - Fica denominado Penitenciária Professor João Pimenta da
Veiga o Estabelecimento Penal localizado no Município de Uberlândia.

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 Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 129/2003*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2003.
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 Penitenciária Doutor Pio Soares Canedo ao
Estabelecimento Penal inaugurado no Município de Pará de Minas.

O projeto em questão objetiva prestar justa homenagem à memória
do Doutor Pio Soares Canedo, pessoa de reputação ilibada, honrada
e honesta, pelos relevantes serviços prestados ao Estado e ao País.

Natural de Muriaé, o Doutor Pio Canedo foi Vice-Governador do
Estado, Deputado Constituinte por Minas Gerais em 1947, reeleito por
várias vezes, Presidente da Assembléia Legislativa e Presidente do
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Conselho Penitenciário Nacional.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.257/2003
Dá a denominação de Penitenciária Doutor Pio Soares Canedo ao

Estabelecimento Penal localizado no Município de Pará de Minas.
Art. 1° - Fica denominado Penitenciária Doutor Pio Soares Canedo o

Estabelecimento Penal localizado no Município de Pará de Minas.
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 Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 130/2003*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2003.
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 Penitenciária Professor Jason Soares de
Albergaria ao estabelecimento penal inaugurado no Município de São
Joaquim de Bicas.

O projeto em questão objetiva prestar justa homenagem à memória
do Professor Jason Soares de Albergaria, pessoa de reputação
ilibada, honrada e honesta, pelos relevantes serviços prestados ao
Estado e ao País no desempenho das atividades de professor e
advogado.

Natural de Raul Soares, o Professor Jason Soares de Albergaria foi
membro do Ministério Público Estadual, Curador de Menores,
Deputado Constituinte por Minas Gerais em 1947, Secretário
Executivo do Ministério da Justiça.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.258/2003

LWC
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Dá a denominação de Penitenciária Professor Jason Soares

Albergaria ao estabelecimento penal localizado no Município de São
Joaquim de Bicas.

Art. 1° - Fica denominado Penitenciária Professor Jason Soares
Albergaria o estabelecimento penal localizado no Município de São
Joaquim de Bicas.

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 Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 131/2003*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
à Escola Estadual do Bairro Florença, no Município de Ribeirão das
Neves, a denominação de Escola Estadual Carlos Drummond de
Andrade.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma justa
homenagem ao ilustre escritor mineiro, que tanto engrandeceu a
literatura brasileira.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°1.259/2003
Dá a denominação de Escola Estadual Carlos Drummond de

Andrade à Escola Estadual do Bairro Florença, no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 1° - A Escola Estadual do Bairro Florença, de ensino
fundamental (da P à 8R séries), no Município de Ribeirão das Neves,
passa a denominar-se Escola Estadual Carlos Drummond de
Andrade.

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,
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c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Nelson Jobim, Ministro do STF, solicitando informações para
instruir a análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.043.

Do Sr. Romário Dias, Presidente da Assembléia Legislativa de
Pernambuco, agradecendo convite para o 1 Encontro da Associação
Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas.

Do Sr. Dante Scolari, Deputado Federal, indicando representante do
Deputado Federal Waldemir Moka para participar do Fórum Técnico
Reforma Agrária em Minas Gerais: Impasses e Perspectivas.

Do Sr. Waldemir Moka, Deputado Federal, indicando membro da
Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para participar do
Fórum Reforma Agrária em Minas Gerais: Impasses e Perspectivas.

Do Sr. Valdi Camarcio Bezerra, Presidente da Fundação Nacional
de Saúde, prestando informações relativas a requerimento da
Deputada Ana Maria Resende encaminhado por meio do Ofício n°
2.521/2003/SGM.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (3), prestando informações respectivamente, a respeito dos
Requerimentos n

os 1.225 e 1.376/2003, do Deputado Leonardo
Moreira, e 1.515/2003, da Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Antonio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n

o
s 1.006/2003,

do Deputado Doutor Viana, e 1.677/2003, da Comissão de
Administração Pública.

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social,
encaminhando cópia de ofício do Presidente da Câmara Municipal de
ltaúna. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.078/2003.)

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul - UPM -, encaminhando
relatórios referentes ao II Fórum do Corredor Bioceânico Central,
realizado nos dias 6 e 7/11/2003, em Montevidéo.

Do Sr. Leodônio Alves Martins, Prefeito Municipal de Pavão,
encaminhando parecer sobre a atual situação de dois barramentos,
dentro do Programa do Semi-Ando no Município de Pavão, em
atenção a requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado

rs
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pelo Ofício n° 2.84612003/SGM.

Dos Srs. José Mauro Stabile, Prefeito Municipal de Indianópolis, e
Cristóvão Colombo Vita Filho, Prefeito Municipal de Lassance,
manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei n° 1.07112003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n°1.071/2003.)

Do Sr. José Sena Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Itamarandiba, encaminhando cópia de moção de repúdio, aprovada
por essa Casa, pela suspensão do pagamento de benefícios aos
aposentados maiores de 90 anos.

Do Sr. Welber Salvador Zoffoli, Presidente da Câmara Municipal de
Além Paraíba, encaminhando cópia da Representação n° 68,
aprovada por essa Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 23/2003.)

Do Sr. Miguel Alves Ferreira Júnior, Presidente da Câmara Municipal
de Araxá, encaminhando cópia de requerimento aprovado por essa
Casa Legislativa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.004/2003.)

Do Sr. Hélio Antônio de Lima, Presidente da Câmara Municipal de
Ibiraci, encaminhando cópia da Moção n° 9/2003, aprovada por essa
Casa. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. José Alberto da Fonseca, Presidente da Rádio Inconfidência,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 1.105/2003,
do Deputado Leonardo Quintão. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.105/2003.)

Do Sr. limar Bastos Santos, Presidente da FEAM, encaminhando
informações concernentes ao Requerimento n° 946/2003, da
Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Requerimento n°
946/2003.)

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social, encaminhando, em
atenção a requerimento do Deputado Biel Rocha, informações
referentes a distorções salariais que estariam ocorrendo nesse órgão.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 792/2003.)

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal da
Coordenação de Política Urbana e Ambiental, comunicando a
impossibilidade de seu comparecimento a audiência pública das
Comissões de Meio Ambiente e de Turismo. (- As Comissões de Meio
Ambiente e de Turismo.)

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo,

rs
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encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
1.27212003, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Paulo Roberto Takahashi, Secretário Municipal de Estrutura
Urbana, indicando o Cel. Valter Lucas, Coordenador Municipal de
Defesa Civil, para representar essa Secretaria em reunião da
Comissão de Defesa do Consumidor, em 21111/2003. (- A Comissão
de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. José Karam, Superintendente de Segurança e Movimentação
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n° 1.637/2003, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Emanuel Martins Simões Coelho, Chefe do 3 0 Distrito do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, remetendo
informações em atenção a requerimento da Comissão de
Administração Pública encaminhado por meio do Ofício n°
2.984/2003/SOM.

Do Sr. Fernando Durão Schleder, Chefe de Gabinete do Diretor-
Presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -,
prestando esclarecimentos relativos à Linha 2 (Calafate - Barreiro) do
Trem Metropolitano de Belo Horizonte, em atenção a requerimento do
Deputado Ivair Nogueira, encaminhado pelo Ofício n°
2.419/2003/SOM.

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete do Presidente do
Sistema FIEMG, indicando o Sr. Carlos Barcelos Costa, Vice-
Presidente do SINDICAFE, para representar o Sistema FIEMG na
plenária sobre a cafeicultura em Minas Gerais, em atenção a convite
formulado pela Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
encaminhado pelo Ofício n° 3.21 0/2003/SGM. (- A Comissão Especial
da Cafeicultura Mineira.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa (3), Secretária Executiva
do Governador do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.58312003, da Deputada Ana Maria; agradecendo
voto de congratulações com o Governador do •Estado e com o
Secretário de Desenvolvimento Econômico, formulado por esta Casa
a partir do Requerimento n° 1.378/2003, do Deputado Paulo Cesar; e
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.600/2003, do
Deputado Alencar da Silveira Jr.

rs
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Do Sr. José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência

Gutierrez da CEF notificando liberação de recursos para a Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes, referente a contrato de
repasse OGU - Esporte Solidário n° 118.242-07 - Academia da Polícia
Militar. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Alexandre de Miranda Cardoso, Assessor do Procurador-
Geral da República, informando o teor e a vigência da Lei n° 11.052,
de 24/3/93.

Do Sr. Wagner Luiz Abranches, Delegado Regional de Polícia Civil,
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa a partir
do Requerimento n°1.615/2003, do Deputado Leonardo Moreira.

Dos Inspetores Escolares da Superintendência Regional de Ensino
de Ponte Nova, reivindicando seja mantido o cargo de Inspetor
Escolar conforme previsto na legislação vigente e no Edital n° 1/2001.
(- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Maria Tavares Lanna, Gerente de Implantação de Rede
da Telemig Celular, encaminhando formulário a ser preenchido pela
Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, em atenção a requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, encaminhado pelo Ofício n°
2.537/2003/SGM.

Do Sr. Gilberto Ciro Ferreira, da Companhia DOCASNAVE,
informando que a referida Companhia propôs parceria à empresa
estatal FRANAVE, sediada em Pirapora. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Oberdan Everton Zerbinatti, Presidente do Circolo Italo-
Brasiliano di Ouro Fino, agradecendo voto de congratulações
formulado por esta Casa a partir do Requerimento n° 1.393/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

TELEGRAMAS
Do Sr. Osmar Dias, Senador, acusando o recebimento do Ofício n°

2.851/2003/SGM, que encaminha o Requerimento n° 1.481/2003, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro.

Do Sr. Romeu Queiroz, Deputado Federal, comunicando seu
empenho para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n°
544/2002.

Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência
do Senado Federal (2), acusando o recebimento dos Ofícios n

o
s 2.851

rÀ
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e 2.856/2003/SGM, que encaminham, respectivamente, os
Requerimentos nos 1.481, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e
1.524/2003, do Deputado Ricardo Duarte.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.260/2003
Dispõe sobre a inclusão no currículo escolar da rede estadual de

ensino da zona rural de conteúdo relativo às prática agrícolas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica incluído no currículo escolar dos ensinos fundamental e

médio da rede estadual da zona rural conteúdo relativo às práticas
agrícolas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: Em conformidade com a Constituição Federal, a

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da
cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

O projeto ora apresentado é de suma importância e tem como
objetivo primordial evitar a migração do homem do campo para a
cidade, fortalecendo seu vínculo com o campo, com aprendizado
adequado ao meio que vive.

A educação possui um papel extremamente importante na
consolidação e manipulação dos valores. Sendo assim, pretendemos
enfatizar o fato de que as comunidades rurais devem ser tratadas com
políticas específicas que procurem preservar os laços comunitários e
a forma de vida das populações rurais, garantindo a elas trabalho e
produção com maior estabilidade e uma melhor qualidade de vida no
campo.

Os habitantes da zona rural se encontram cada vez mais voltados
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para a cidade e muitos acabam desestimulados e desinteressados
em freqüentar as aulas, pelo fato de o currículo escolar ser distante da
sua realidade.

Cabe aos estabelecimentos de ensino estimular os alunos da zona
rural, incluindo nos currículos escolares conteúdos de práticas
agrícolas, como a chegada das chuvas, a preparação do terreno para
o plantio, seleção de sementes.

A tecnologia absorvida pelo aluno será repassada para toda a
família. Dessa forma as comunidades rurais serão mais prósperas, e
os pequenos produtores terão ganhos maiores em suas atividades.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.261/2003
Estabelece a Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher

atendida em serviços de urgência e emergência e a criação de
Monitoramento da Violência contra a Mulher na Secretaria da Saúde
do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o procedimento de Notificação Compulsória da

Violência contra a Mulher, atendida em serviços de urgência e
emergência e a Comissão de Monitoramento da Violência contra a
Mulher na Secretaria Estadual da Saúde.

Art. 20 - Os órgãos prestadores dos serviços de saúde, públicos e
privados, que prestam atendimento de urgência e emergência serão
obrigados a notificar, em formulário oficial, todos os casos atendidos e
diagnosticados de violência contra a mulher, tipificados como violência
física, sexual ou doméstica.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se:
- violência física como agressão física sofrida fora do âmbito

doméstico;
II - violência sexual como estupro, em âmbito doméstico;
III - violência doméstica como agressão praticada por um familiar

contra outro ou por pessoas que habitam o mesmo teto ainda que não
exista relação de parentesco.

rÃ'
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Art. 30 - Os órgãos prestadores dos serviços de saúde devem

obedecer à classificação desta lei para tipificar a violência contra a
mulher, a partir do formulário (ficha ou prontuário) do primeiro
atendimento, conforme disposto no art. 2°.

§ P - No formulário do primeiro atendimento no "Motivo de
Atendimento" o item "violência" deverá permanecer e será preenchido
nos casos de violência física, devendo ser acrescentados nos
formulários o item "violência doméstica".

§ 20 - Caso, no formulário de primeiro atendimento, o "Motivo de
Atendimento" não seja violência, e não tendo sido feito o diagnóstico
de violência, qualquer profissional de saúde que detecte que a mulher
atendida a sofreu, deverá comunicar o fato ao profissional responsável
pelo condução do caso, solicitar a correção do "Motivo de
Atendimento" no prontuário e o preenchimento da Notificação
Compulsória da Violência contra a Mulher.

Art. 40 - Os dados de preenchimento na Notificação Compulsória da
Violência contra a Mulher são:

- dados de identificação pessoal, como nome, idade, cor, profissão
e endereço;

II - motivo de atendimento;
III - diagnóstico;
IV - descrição detalhada dos sintomas e das lesões;
V - conduta, incluindo tratamento ministrado e encaminhamentos

realizados.
Parágrafo único - A notificação Compulsória da Violência contra a

Mulher deverá ser preenchida em duas vias: uma ficará em um
arquivo especial de violência contra a mulher da instituição de saúde
que prestou o atendimento, e a outra será entregue à mulher por
ocasião da alta.

Art. 50 - A disponibilização dos dados do Arquivo de Violência contra
a Mulher de cada serviço de saúde e dos dados das divisões de
epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde deverá obedecer
rigorosamente à confidencialidade dos dados e poderá somente ser
feita para:

- a pessoa que sofreu a violência, devidamente identificada,
mediante solicitação pessoal e por escrito;

11 - autoridades policiais e judiciárias, mediante solicitação oficial.
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Art. 60 - Os órgãos prestadores dos serviços de saúde deverão

encaminhar bimestralmente, em i. rn prazo de até oito dias úteis, findo
o bimestre, à divisão de epiderr ologia de sua jurisdição de saúde
boletim contendo:

- o número de casos atendidos de violência contra a mulher;
II - o tipo de violência atendida.
Parágrafo único - Serão excluídos dos dados da pessoa atendida, o

endereço ou qualquer outro dado que possibilite sua identificação. Os
demais dados da Notificação Compulsória da Violência contra a
Mulher deverão constar no boletim, inclusive o município e o bairro
onde a vítima resida.

Art. 7° - A Divisão de epidemiologia da Secretaria Estadual da Saúde
divulgará semestralmente as estatísticas relativas ao semestre
anterior.

Art 80 - Fica criada no âmbito da Secretaria da Saúde a Comissão de
Monitoramento da Violência contra a Mulher, objetivando acompanhar
a implantação e a implementação da presente lei. A referida comissão
reger-se-á por regulamento interno a ser elaborado por seus primeiros
integrantes, e sua composição deverá conter entre dez e vinte
membros, com mandato de quatro anos.

Art. 9° - A Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher
deverá conter, obrigatoriamente:

- pelo menos um representante da divisão de epidemiologia da
Secretaria Estadual da Saúde;

II - representante do Conselho Estadual de Saúde;
III - representante dos serviços públicos de saúde;
III - representante dos serviços privados de saúde;
IV - representante de Delegacia Especializada em Crimes contra a

Mulher;
V - representante da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa;
VI - pelo menos quatro representantes do Movimento de Mulheres.
§ 1 1 - A coordenação da Comissão será eleita por seus integrantes.

Qualquer membro da Comissão é elegível para o cargo de
coordenação, incluindo a coordenação geral.

§ 20 - As representações constantes nesta lei para a Comissão de
Monitoramento da Violência contra a Mulher serão indicadas pelos
respectivos setores.

rÁ
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§ 30 - Caberá à Secretaria Estadual da Saúde prover as

condições sociais e materiais, incluindo local adequado de
funcionamento e recursos humanos necessários ao desempenho das
funções da Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher.

Art. 10 - O não-cumprimento do disposto na presente lei pelos
serviços de saúde implica sanções de caráter educativo e pecuniário,
conforme o que se segue:

- no primeiro descumprimento desta lei, os serviços de saúde
público e privado receberão advertência confidencial e deverão
comprovar no prazo de até trinta dias após a advertência a realização
de habilitação de seus recursos humanos em violência de gênero e
saúde;

II - no caso de reincidência ou não cumprimento do prazo, os órgãos
prestadores dos serviços de saúde serão penalizados com multa
diária no valor de 3.202,56 (três mil duzentos e dois e cinqüenta e
seis) UFEMGs - Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: A violência contra a mulher, atualmente denominada

violência de gênero (violência contra a mulher na vida social privada
ou pública), ocorre tanto no espaço privado quanto no espaço público
e pode ser cometida por familiares ou outras pessoas que vivem no
mesmo domicílio (violência doméstica) ou por pessoas sem relação de
parentesco e que não convivem sob o mesmo teto.

No entanto, está constatado que a violência mais comum contra a
mulher é a doméstica, que é aquela cometida por familiares ou
pessoas que vivem na mesma casa, que causa morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico, à mulher, sendo, infelizmente,
uma das mais invisíveis e uma das violações dos direitos humanos
mais praticadas e menos reconhecidas no mundo. Trata-se de um
fenômeno mundial que não respeita fronteiras de classe social, etnia,
idade e grau de escolaridade.

A Organização Mundial da Saúde reconhece a violência doméstica
como um problema de saúde pública, pois afeta a integridade física e
mental. Mulheres em situação de violência freqüentam com
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assiduidade os serviços de saúde, em geral com "queixas vagas".

As rotas das vítimas de violência doméstica passam regularmente
pelos pronto-socorros, pelos ambulatórios e pelos hospitais da rede de
saúde, que em geral não conseguem fazer o diagnóstico de violência
doméstica, assim como não compreendem a magnitude do problema
como uma questão de saúde pública nem conseguem assumir a
responsabilidade social que lhes cabe.

O presente projeto de lei é inspirado na luta árdua que o movimento
de mulheres vem empreendendo há anos no combate à violência
contra a mulher. Atende à reivindicação do movimento acerca da
necessidade de o serviço de saúde assumir também como sua
responsabilidade a atenção à mulher em situação de violência.

Já não há dúvida quanto à necessidade emergencial da adoção de
um plano de ação e de protocolos específicos na área de saúde para
esse atendimento, assim como são imprescindíveis investimentos na
capacitação (habilitação e reciclagem) de profissionais de saúde, em
todos os níveis, para atender e acolher as mulheres de forma
humanizada, primando pelo respeito aos direitos humanos, tendo
como objetivo dar visibilidade ao problema e criar condições para
enfrentá-lo.

E dever do Estado e da Sociedade delinearem estratégias para
acabar com essa violência e resgatar a auto-estima da mulher. E ao
setor de saúde cabe acolher as vítimas, buscando minimizar sua dor e
evitar outros agravos.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste importante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ivair Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 919/2003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.262/2003
Modifica o art. 40 da Lei n° 9.944, de 20 de setembro de 1989, que

altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da
Lei n° 9.758, de 10 de fevereiro de 1989.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso 1 do art. 40 da Lei n° 9.944, de 20 de setembro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 20:
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"Art. 4° -

- o fornecimento de energia elétrica e a prestação de serviços de
telefonia:

b) em imóveis das entidades filantrópicas de assistência social,
educacionais e de saúde, atualmente subvencionadas pela
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, desde que
atendidas as condições previstas no art. 70, § 40, da Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975;

§ 20- O benefício previsto neste artigo será transferido ao
beneficiário mediante redução do valor da prestação do serviço no
montante correspondente ao imposto dispensado.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Célio Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade conceder um

benefício às entidades filantrópicas que prestam relevante serviço à
sociedade e auxiliam o poder público, sem contar, muitas vezes, com
recursos suficientes para alcançar seus objetivos. Por isso, é
essencial evitar que as referidas instituições gastem seus escassos
recursos em despesas não diretamente relacionadas com seus fins
sociais. A isenção de ICMS nas contas telefônicas tem esse objetivo.

O estabelecimento de condições para que as entidades filantrópicas
façam jus à isenção tem como objetivo garantir que sejam
beneficiadas apenas as que efetivamente não tenham fins lucrativos.
Também se quer assegurar que somente instituições que concentram
seus esforços no bem-estar social do País sejam alcançadas por essa
medida. Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

- 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° 1.263/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.635/2001)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador

rs
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Gomes o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Comendador Gomes o imóvel e respectivas benfeitorias constituído de
área com 849,70m2 (oitocentos e quarenta e nove vírgula setenta
metros quadrados), localizado naquele município, na Rua Tiago de
Castro e Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, registrado sob o n°
29.697, à fls. 229 do livro 3-BS, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à instalação da Câmara Municipal, da Junta do Serviço Militar e da
Secretaria Municipal de Ensino.

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.

AI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2003.
Zé Maia
Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar

a doação de imóvel constituído de área de 849,70m 2, com área
construída de 174,50m2.

Em 1967 o Município de Comendador Gomes doou ao Estado o
referido imóvel para que funcionasse como prédio escolar, o que de
fato ocorreu, mas há muito ele perdeu essa função.

Estando o prédio desocupado e em situação precária, e existindo a
necessidade de se transferir a Câmara Municipal das dependências
da Prefeitura, o Legislativo tomou a iniciativa de reformá-lo para que
possa ser utilizado para suas reuniões, destinando três salas para a
Secretaria Municipal de Ensino e para a Junta do Serviço Militar.

E importante mencionar que, hoje, todo o imóvel se encontra bem
conservado pela Câmara Municipal, que arca com todas as despesas
para sua manutenção.

Por cedo este parlamento, reconhecendo as razões que
fundamentam a proposição, se empenhará em aprová-la.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 1.264/2003
Declara de utilidade pública a Associação Rural dos Moradores do

Vai-Quem-Quer, com sede no Município de Frei Gaspar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural dos

Moradores do Vai-Quem-Quer, com sede no Município de Frei
Gaspar.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: Desde 4/3/97, a entidade civil, sem fins lucrativos,

denominada Associação Rural dos Moradores do Vai-Quem-Quer
representa os legítimos anseios e interesses das comunidades do
Córrego Vai-Quem-Quer, do Córrego São Mateus, do Córrego da
Agua Fria e do Ribeirão dos Baianos.

Formalmente constituída, tem o estatuto registrado no Serviço de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, de Teófilo Otôni, sob o n°2.118,
livro A-05, em 25/3/97.

Com suas atividades sem fins lucrativos, está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é formada de
pessoas idôneas, não remuneradas, conforme certificado na
declaração subscrita pelo Chefe do Executivo do Município de Frei
Gaspar.

Na linha do exato cumprimento das obrigações fiscais, tem inscrição
no CNPJ sob o n°01.725.642/0001-10.

Entre seus objetivos, ressaltam-se no art. 3 0 do Estatuto os relativos
a: proteção à saúde da família, da gestante, da criança e do idoso;
combate à fome e à pobreza; integração ao mercado de trabalho;
proteção ao meio ambiente; atividades desenvolvimentistas na
agropecuária; promoções culturais.

Ao submetermos à tramitação regular este projeto de lei, temos
ciência de que a entidade possui todos os requisitos para a aprovação
do projeto.

Acrescentamos que a realidade social, há séculos, registra que o
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ente público - Estado na sua acepção geral - carece de auxílio
para que o interesse público se efetive. Esse auxílio é, na maioria das
vezes, oriundo de entidades como a Associação Rural dos Moradores
do Vai-Quem-Quer.

Por fim, conclamo os preclaros e nobres pares à adesão a este
projeto e, por conseguinte, 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 No 1.265/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mariana o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Mariana o imóvel de propriedade do Estado constituído por um terreno
com área de 900 m2 (novecentos metros quadrados), situado na Rua
Dom Viçoso, Centro, nesse município, registrado sob o n° de ordem
3.597, Livro 3-F, a fis. 247, de 21 de agosto de 1946, no Cartório de
Registro de Imóveis Maria Aparecida Pizzatti Roberto, da Comarca de
Mariana.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção do Centro de Referência do Idoso.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco 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.
Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição tem por objetivo formalizar a doação

de um terreno com área total de 900 m 2, incorporado ao patrimônio do
Estado pelo Decreto n°2.220, de 10/5/46.

A sua consecução viabiliza um projeto de fundamental importância
para o Município de Mariana, implementando o Programa Recreavida
já instituído pela Prefeitura, que, utilizando-se de espaços em setores
da Secretaria Municipal de Saúde, escolas públicas e privadas e mais

LA
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recentemente nas dependências do Clube Social Marianense,
desenvolve a promoção das pessoas na melhor idade, quer no
aspecto da saúde física e mental, quer por meio de ações e serviços
para a inclusão social, reforço alimentar, acompanhamento médico,
psicológico, fisioterápico, terapia ocupacional, atividades desportivas,
assistência jurídica, recreação, lazer e cultura.

Conto com a colaboração dos nobres pares desta Casa Legislativa
para a aprovação deste projeto de lei.

- 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° 1.26612003
Institui a meia entrada para os idosos, aposentados e pensionistas

maiores de 60 anos, para o ingresso em cinemas, teatros, espetáculos
e eventos esportivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a meia entrada para o ingresso de idosos,

aposentados e pensionistas maiores de sessenta anos, nos cinemas,
teatros, espetáculos e eventos esportivos realizados no Estado.

Art. 2° - Para ter direito ao benefício desta lei, o interessado deverá
comprovar a condição de idoso, aposentado ou pensionista maior de
sessenta anos, mediante a apresentação de documento.

Parágrafo único - Considera-se idoso, para efeito desta lei, a pessoa
com mais de sessenta anos de idade, conforme o art. 2 0 da Lei n°
12.666, de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao
idoso e dá outras providências.

Art. 30 - O descumprimento, pelos estabelecimentos, do disposto
nesta lei ensejará a cobrança de multa no valor correspondente a cem
vezes o valor do respectivo ingresso.

Parágrafo único - Caberá ao Poder Executivo Estadual, por meio
dos seus respectivos órgãos de cultura, esporte, turismo, defesa do
consumidor e meio ambiente, a fiscalização e o cumprimento desta lei.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de de 2003.
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Gilberto Abramo
Justificação: Tornou-se notório o acentuado decréscimo dos

proventos tanto das aposentadorias quanto das pensões pagas no
Brasil. São tão irrisórios os valores desses benefícios que não são
suficientes para suprir as necessidades básicas dos cidadãos. A difícil
situação financeira por que estes passam não lhes tem permitido o
acesso a eventos culturais, nem mesmo àqueles realizados sob as
expensas do poder público, o que é lastimável.

A gratuidade de ingresso em eventos culturais no Estado viria
proporcionar a aposentados, pensionistas e maiores de 65 anos a
oportunidade de preencherem sua vida com alguma forma de
divertimento e lazer.

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

PROJETO DE LEI N° 1.267/2003
Dispõe sobre a divulgação em locais públicos dos crimes e das

penas relativas à prostituição e à exploração sexual da criança ou do
adolescente e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigada a afixação de letreiro, conforme o especificado

no Anexo Unico desta lei, que explicite os crimes e as penas
decorrentes da prática de prostituição ou exploração sexual da criança
ou do adolescente nos seguintes estabelecimentos públicos:

- bares e restaurantes;
II - hotéis, motéis e pousadas;
III - casas noturnas de qualquer natureza;
IV - rodoviárias e aeroportos.
§ 1° - O letreiro será afixado na entrada do estabelecimento, ou em

local de fácil visualização por todos os freqüentadores.
§ 2° - No mesmo letreiro, serão informados os números telefônicos

por meio dos quais qualquer pessoa, sem necessidade de
identificação, poderá fazer denúncias acerca da prática da prostituição
ou exploração sexual de que trata o 'caput" deste artigo.

Art. 2° - A fiscalização das disposições desta lei dar-se-á de igual
forma ao já estabelecido na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Art. 30 - A omissão culposa, a negação ou a frustração

propositada do previsto no "caput", incisos 1 ao V, e § 1° e 2° do art.
1° desta lei constitui infração administrativa e sujeitará o responsável
infrator a multa equivalente ao valor de três a dez salários de
referência, atualizável no mês do efetivo pagamento.

Parágrafo único - A reincidência do previsto no art. 3 0 desta lei
sujeitará o responsável infrator, sem prejuízo da multa cabível, à
sanção de interdição do estabelecimento em que se verificou a
infração, pelo prazo de dez a trinta dias.

Art. 40 - Nos procedimentos para a aplicação das penalidades
previstas no "caput" e parágrafo único do art. 3 0 desta lei adotar-se-á o
previsto na Lei Federal n° 8.069, de 13 de junho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 50 - Os valores decorrentes da aplicação das multas previstas
nesta lei serão recolhidos aos cofres do Governo do Estado, para
exclusivo uso em ações de proteção aos direitos da criança e do
adolescente.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Gilberto Abramo

Anexo único
Modelo e especificação do letreiro de que trata o art. 1° deste projeto

de lei
A prática de prostituição ou de exploração sexual da criança e do

adolescente é crime, punível com reclusão de quatro a dez anos e
multa.

Incorrem nas mesmas penas os responsáveis pelo local em que
ocorram tais práticas.

Disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 244-A,
"caput" e § 10.

Disque	Denúncia	(Oxx)	 /(Oxx)

- Os letreiros serão confeccionados diretamente na parede ou
sobre placas de madeira, ferro, PVC, acrílico, ou outro material
resistente à ação do tempo, vedado o uso de papel, papelão, cortiça,
isopor ou assemelhados;

rs
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II - os letreiros apresentarão as dimensões mínimas de 70cm X

40cm, com a dimensão maior na largura;
III - os letreiros conterão as seguintes frases:
a) "A prática de prostituição ou de exploração sexual da criança e do

adolescente é crime, punível com reclusão de quatro a dez anos e
multa";

b) "incorrem nas mesmas penas os responsáveis pelo local em que
ocorram tais práticas";

c) 'disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, AI. 244-A,
"caput" e § 1°";

d) "Disque Denúncia: (Oxx__ )	 / (Oxx..

IV - As frases ocuparão sempre toda a largura do letreiro, havendo
uma distância máxima de 5 cm entre estas e as bordas laterais,
superior e inferior do letreiro;

V - As frases deverão obedecer, no teor, rigorosamente ao previsto
no item III, e na disposição, ao modelo ali especificado;

VI - As letras serão todas maiúsculas, com altura mínima de 4cm, à
exceção das que compõem as frases do item III, "c" e "d", que pode
ter altura mínima de 2cm. Todas as letras serão em cor vermelha,
sobre fundo preferencialmente branco ou outra cor que possibilite
destacar facilmente as inscrições.

Justificação: "E proibido qualquer trabalho a menores de quatorze
anos de idade, salvo na condição de aprendiz" : é isso que diz o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Cap. V, art. 60), promulgado
em 1990. No entanto, no Brasil, assim como em quase todo o mundo,
existe trabalho infantil. Milhares de crianças e jovens trabalham e
muito. Assim, essa lei muitas vezes não é cumprida.

Esse problema é muito preocupante: quando a criança trabalha, não
pode receber educação adequada, nem fazer atividades próprias à
sua idade, o que prejudica sua formação e seu desenvolvimento.

Um estudioso da questão declarou que "é difícil encontrar no Brasil
uma mercadoria que não tenha a marca da mão de uma criança"
(Carlos Alexim, da Organização Internacional do Trabalho). Nas várias
regiões do País, encontramos pois, trabalho infantil, em atividades
penosas, perigosas, sem proteção, sem direitos trabalhistas, sem
pagamento ou muito mal pago - e sem escola.
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Dados da Associação Brasileira de Proteção à Infância e

Adolescência (ABRAPIA) revelam que a cada hora sete crianças ou
adolescentes sofrem algum tipo de abuso sexual no País. A
Organização Internacional do Trabalho - OIT - calcula que, no mundo,
cerca de 1,2 milhão de crianças e adolescentes são exploradas
sexualmente a cada ano. No Brasil, esse mercado ilegal atinge
principalmente mulheres e meninas negras e mestiças, com idade
entre 15 e 27 anos. Pelo menos 241 rotas de tráfico de mulheres,
adolescentes e crianças passam pelo Brasil, das quais 131 são
internacionais e 110 domésticas.

Este projeto de lei é uma semente, uma tentativa de inibir a
exploração infantil, ao alertar sobre as leis que existem para a
proteção da criança e do adolescente e suas respectivas penas.

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

PROJETO DE LEI N° 1.268/2003
Declara de utilidade pública a Rede de Intercâmbio de Tecnologias

Alternativas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Rede de Intercâmbio

de Tecnologias Alternativas, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas é

uma sociedade de direito privado de natureza associativa, sem fins
lucrativos, beneficente e de assistência social, com atuação em todo o
território do Estado. A sua diretoria é constituída por pessoas de
reconhecida idoneidade que desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.269/2003

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Carranquense, com sede no Município de Carrancas.

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

Comunitária Carranquense, com sede no Município de Carrancas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Comunitária Carranquense, com sede no

Município de Carrancas, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e
educativo, tem por finalidade estatutárias auxiliar, socorrer, proteger,
aconselhar e apoiar crianças e pessoas carentes.

A diretoria da Associação é composta por pessoas de reconhecida
idoneidade, não remuneradas pelas atividades ali desenvolvidas.

O título de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das
atividades realizadas pela Associação. Em razão do exposto, espero
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.902/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Faculdade Promove pela
iniciativa de oferecer a alunos da rede pública bolsa de 90% do valor
da mensalidade. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.90312003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Otávio de Abreu Podes
por sua nomeação para o cargo de Juiz do Tribunal de Alçada do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.90412003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli,
Presidente do jornal "O Tempo", pelo transcurso do sétimo aniversário
desse periódico. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.905/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente do INCRA no Estado com vistas
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à instalação de uma unidade descentralizada desse Instituto em
Sete Lagoas. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.90612003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornalista Willy Gonser por
seus50 anos de atividades no rádio. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.907/2003, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Geraldo Viçoso, ex-Prefeito de Jequeri, em 11/11/2003. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 1.908/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Rafael Tadeu Simões por sua eleição como Presidente da OAB -
Subseção de Pouso Alegre.

N° 1 .909/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Octávio Miranda Junqueira por sua eleição como Presidente da OAB -
Subseção de Ouro Fino. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 1.910/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de aplauso à Sra. Maria Regina
Nabuco pelo recebimento do Prêmio Economista Destaque 2003. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.911/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa Vitória pelo
transcurso do 550 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.912/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa Juliana
pelotranscurso do 650 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.913/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Romaria pelo
transcurso do 41 1 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.914/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Pará de Minas
pelo transcurso do 129° aniversário de emancipação desse município.

N° 1.915/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Janaúba pelo
transcurso do 551 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.916/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
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voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Ituruma pelo
transcurso do 550 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.917/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de ltatiaiuçu pelo
transcurso do 410 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.918/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Itapagipe pelo
transcurso do 550 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.919/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Pequeri pelo
transcurso do 500 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.920/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Pratápolis pelo
transcurso do 600 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.921/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Pintópolis pelo
transcurso do 80 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.922/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Guimarânia pelo
transcurso do 41° aniversário de emancipação desse município.

N° 1.923/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Guarda-Mor pelo
transcurso do 41 0 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.924/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Grupiara pelo
transcurso do 41° aniversário de emancipação desse município.

N° 1.92512003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Gameleiras pelo
transcurso do 80 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.926/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Fortuna de Minas
pelo transcurso do 41° aniversário de emancipação desse município.

N° 1.927/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Contagem pelo
transcurso do 550 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.928/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Douradoquara
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pelo transcurso do 41° aniversário de emancipação desse
município.

N° 1.929/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Conselheiro Pena
pelo transcurso do 650 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.930/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Congonhas pelo
transcurso do 650 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.931/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Coluna pelo
transcurso do 50 0 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.932/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Comendador
Gomes pelo transcurso do 55° aniversário de emancipação desse
município.

N° 1.933/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Conceição das
Alagoas pelo transcurso do 650 aniversário de emancipação desse
município.

N° 1.934/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Chapada Gaúcha
pelo transcurso do 80 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.935/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Medeiros pelo
transcurso do 41° aniversário de emancipação desse município.

N° 1.936/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Vespasiano pelo
transcurso do 55 0 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.937/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Matutina pelo
transcurso do 500 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.938/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Nova Ponte pelo
transcurso do 650 aniversário de emancipação desse município.

N° 1.939/2003, do Deputado João Biliar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Ouro Branco pelo
transcurso do 500 aniversário de emancipação desse município.
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N° 1.940/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Pedrinópolis pelo transcurso do 41° aniversário de emancipação
desse município.

N° 1.941/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Perdizes pelo
transcurso do 650 aniversário de emancipação desse município. ( -
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.942/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Cultura com vistas a que seja
incluída na revisão anual do PPAG a Proposta de Ação Legislativa n°
209/2003, das entidades SATED e AMMIG, relativa à formulação de
políticas a partir da cultura.

N° 1.943/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando,
em atendimento às Propostas de Ação Legislativa n os 143, 144, 148,
154, 156, 157 e 16112003, seja formulado apelo à Secretária da
Educação com vistas à implementação da Ação Preparação para o
Trabalho e para o Protagonismo Juvenil, do Projeto Estruturador
Universalização e Melhoria do Ensino Médio, e à criação do Centro de
Educação Profissional - CEP - nas escolas dos vales do Jequitinhonha
e doMucuri.

N° 1.944/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando,
em atendimento às Propostas de Ação Legislativa n os 145 e
151/2003, seja formulado apelo à Secretária da Educação com vistas
à implementação do projeto Escola Viva, Comunidade Ativa nas
escolas dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

N° 1.945/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando,
em atendimento à Proposta de Ação Legislativa n° 15012003, seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que seja
assegurado o prosseguimento dos estudos dos concluintes do ensino
fundamental da zona rural. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.946/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando,
em atendimento à Proposta de Ação Legislativa n° 135/2003, seja
formulado apelo ao Ministério da Saúde com vistas a que seja
agilizada a elaboração do parecer técnico da Secretaria de
Assistência à Saúde sobre o CAPS de ltaobim.

N° 1.947/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
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seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à criação
de uma Diretoria Descentralizada de Ações de Saúde - DADS - em
Araçuaí. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N° 1.948/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
aprimoramento da descentralização regionalizada da administração
pública estadual. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.94912003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Aracely de Paula, Secretário de
Turismo, pelos relevantes serviços prestados ao povo mineiro.

N° 1.950/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à delegação, aos
servidores públicos estaduais, por meio de suas associações de
classe, da gestão do Hotel da Previdência, em Araxá.

N° 1.95112003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Promotor de Justiça da Comarca de Taiobeiras
com vistas à prisão preventiva de envolvidos na exploração sexual de
menores.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando seja realizado fórum
nacional de debates sobre o gás natural veicular - GNV. (- A Mesa da
Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Rogério Correia.

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

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

Do Deputado Chico Simões, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de aplauso à EMATER-MG pelo transcurso do 550
aniversário de sua fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente e de Turismo, da Comissão Especial da UEMG e
do Deputado Chico Rafael.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
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funcionários, imprensa, criou-se comissão especial para tratar do
trem metropolitano de Belo Horizonte. Entretanto, a comissão
encontra dificuldades para discutir assuntos que dizem respeito,
principalmente, ao ramal Calafate-Barreiro e à conclusão das obras de
Venda Nova-Vilarinho. Essa novela já consumiu U$850.000.000,00, e
o orçamento da União não contemplou nosso metrô. Solicitou-se à
bancada mineira, sob a coordenação do Deputado Federal Nárcio, a
inclusão de recursos para que o metrô de Belo Horizonte se encaixe
nos trilhos.

Há 22 anos, buscamos o benefício que trará transporte mais rápido
e barato, acabando com aproximadamente 3 mil viagens de ônibus
por dia e contribuindo com o meio ambiente.

Para surpresa dos moradores da região do Barreiro e de Venda
Nova, recebemos um panfleto. Quando vi quem o está patrocinando,
fiquei surpreso. Vários Vereadores e Deputados desta Casa lutam
para o trem de passageiros voltar. Enquanto lutamos pelo metrô,
outras pessoas lutam por um retrocesso. Vou ler na íntegra o panfleto
que está sendo distribuído em Brumadinho, Contagem, minha querida
lbirité e Betim. (- Lê:)

"A volta do trem de passageiros. Enquanto o metrô não vem, vamos
andar de trem. A volta do trem de passageiros. Nos últimos anos, o
transporte coletivo da Grande BH vem recebendo profundo descaso
por parte das autoridades. A insegurança, o altíssimo preço das
passagens, o não-cumprimento dos quadros de horários, longas filas
de espera, veículos velhos, ônibus lotados e itinerários incompatíveis
fazem parte do cotidiano dos usuários. Há anos aguarda-se uma
posição sobre o término das obras do metrô de BH e da Região
Metropolitana. Com o propósito de discutir o tema, aconteceu na
Assembléia Legislativa, em agosto último, uma audiência pública,
quando o Presidente Nacional da CBTU, João Luiz da Silva Dias, fez
uma análise do prazo para conclusão das obras do metrô, linha
Calafate-Barreiro. 'Se o ritmo de liberação de verbas para a conclusão
do metrô continuar o mesmo, as obras da linha Calafate-Barreiro não
ficarão prontas em menos de 15 anos, afirma. Esse tempo - 15 anos',
no mínimo, - para conclusão dessa obra reforça a falta de
compromisso dos governantes quando o assunto é o metrô.

Nesse contexto, comissões municipais de transporte de várias
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cidades, a Comissão Metropolitana e entidades comunitárias,
sindicais e parlamentares que assinam esse informativo estão
lançando a campanha pela volta dos trens de passageiros nas duas
malhas da Ferrovia Centro-Atlântica, que liga Betim a Eldorado e
Brumadinho ao Barreiro. A lei que concedeu a exploração dos
serviços dessas linhas férreas permite também viagens com
passageiros.

Essa proposta, que exige bem menos investimentos que a
conclusão do metrô, terá grande impacto no transporte de
trabalhadores durante a semana e na implementação do turismo nos
finais de semana; agride bem menos o meio ambiente - poluição -,
além de otimizar o comércio ao redor das estações a serem criadas e
de outras a serem restauradas, estações que são patrimônios
históricos de considerável valor.

Se você é a favor dessa idéia, participe das audiências públicas em
sua cidade. Não se esqueça de mobilizar sua comunidade, para
fortalecer essa campanha. Aqui seguem as datas, em Brumadinho,
Contagem, lbirité e Betim.

Nessas audiências estarão presentes representantes do Ministério
dos Transportes, do CBTU, da Sociedade Mineira dos Engenheiros -
SME -, do CREA, do SINDIMETRO, Deputados Estaduais, Federais e
Vereadores".

Ora, Sr. Presidente, há 22 anos estamos lutando pelo metrô. Na
Casa, foi criada comissão que trata do metrô. Não percebemos a
presença dos Deputados e Vereadores que citarei, os quais exigiam
do Governo anterior a conclusão do metrô, mas agora se omitiram.
Foram apresentadas emendas ao orçamento da União, e não foi
indicado nenhum recurso por esses parlamentares.

Tomo a liberdade de ler a relação: "A organização: Central do
Movimento Popular - CPM -, Comissões de Transporte das Cidades
de Contagem, Betim, lbirité e Brumadinho. Apoiadores: Anderson
Mourão, lbirité; Geraldo Pimenta, Betim; Prates, Contagem; Letícia da
Penha, Contagem; Nara Alves, Brumadinho; Neila Batista, Belo
Horizonte; Nílson de Souza, Betim; Pedro Ribeiro, Deputados
Estaduais André Quintão, Marília Campos, Jô Moraes, Maria Tereza
Lara e Rogério Correia e Deputados Fedeais Virgílio Guimarães e
Maria do Carmo Lara".
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Estamos lutando pelo metrô, e os Deputados e Vereadores

querem voltar com o trem de passageiros. Solicitamos a participação
dos Deputados, dos Vereadores, do Ministro e do Presidente da
CBTU, que, por questões pessoais, tem dificultado o término das
obras no ramal Calafate-Barreiro. Ele cancelou uma concorrência no
Vilarinho. Participamos de audiência com o Tribunal de Contas da
União e várias autoridades para ver se encontramos irregularidade.
No entanto, até o momento não encontramos nenhuma.

A imprensa noticiou hoje que o Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, quer voltar com o trem do turismo Belo Horizonte-Rio Acima.
Pode fazer isso, mas não podemos, de maneira nenhuma, perder a
oportunidade de fazer com que a Região de Metropolitana de Belo
Horizonte tenha metrô.

Nas discussões que tivemos nas comissões, não houve participação
dos Deputados que querem que volte o trem. Estamos lutando pela
viabilidade do metrô, um trem mais sotisficado, rápido e barato.
Enquanto o metrô não vem, vamos de trem. Não vem o metrô nem o
trem, porque está tudo emperrado. Não entendo isso.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Célio Moreira. Venho a este microfone para declarar de público a
maneira pela qual vem conduzindo os trabalhos na Comissão do
Metrô.

Tenho acompanhado com V. Exa. as dificuldades de serem obtidas
as informações. Como disse na semana passada, estamos no término
do prazo regimental. Entretanto, tenho certeza de que não podemos
parar os nossos trabalhos, pois as informações não foram
encaminhadas a esta Casa, mas omitidas, e muitas vezes os
convidados não compareceram às audiências. Por isso a Comissão
do Metrô ficou prejudicada, infelizmente. Se for necessário, esta Casa
deverá tomar decisão mais rígida e enérgica, a fim de não permitir que
a RMBH venha a ser prejudicada pela não-conclusão das obras do
metrô.

Parabenizo o Ministério dos Transportes e os companheiros que
figuram nesse panfleto, que são do PT e estão querendo reativar o
trem. Ressalto que esse trem está voltado para o turismo, e não para
o transporte de massa. Portanto, temos de esclarecer a esta Casa que
os dois projetos são distintos. Mas de forma alguma podemos aceitar
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que a Comissão do Metrô seja prejudicada por não estar
recebendo as informações devidas. Mais uma vez, parabéns,
Deputado Célio Moreira.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - V. Exa. é o primeiro
mineiro que não gosta de trem. Não entendi nada. Mesmo sendo
Deputado do PL, partido do Ministro Anderson Adauto, V. Exa.
discursa contra o trem. Estou estranhando sua atitude.

O Deputado Célio Moreira - Deputado Rogério Correia, não vi V.
Exa., que muito cobrou do Governo anterior a conclusão do metrô,
participar de reunião da Comissão Especial do Metrô. Não sou contra
o trem de turismo.

Foi dito neste Plenário que teremos de esperar 15 anos para a
conclusão das obras do metrô, principalmente as do ramal Calafate-
Barreiro, bairros em que V. Exa. foi muito bem votado. Agora não
quero pensar em ir de trem, já que o metrô não vem. Defendo o trem
de turismo, por ser importante, mas não podemos perder a
oportunidade de ter o metrô.

Quero dizer ainda a V. Exa. que o Ministro da Cidade tem dificultado
os nossos trabalhos, assim como o Presidente da CBTU. Se as
informações não chegarem à Comissão, na apresentação do relatório,
solicitaremos a instalação de CPI a fim de analisarmos, de fato, por
que, há 22 anos, esse metrô não chega.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Célio Moreira,
quero parabenizá-lo pela atuação brilhante à frente da Comissão de
Transporte. Serei bem claro. Estou ansioso, assim como o povo de
lbirité, por andar de trem e de metrô; aliás, na Comissão tão bem
defendida por V. Exa., tive a oportunidade de defender a ida do metrô
ao Barreiro e, posteriormente, ao Município de lbirité e à região.

Entendo que a discussão sobre o trem deve ser feita nesta Casa,
mais precisamente na Comissão de Transporte. Sugiro a V. Exa.
promover reunião para terminar essa novela do metrô. Tenho a
certeza absoluta de que todos os Deputados que figuram nesse
panfleto têm prestígio suficiente junto ao Ministério dos Transportes e
ao Presidente Lula para que, o mais rápido possível, se conclua esse
tão sonhado metrô de Belo Horizonte e região metropolitana.

Apresentaremos um requerimento para a realização de uma reunião,
a fim de que todas as informações pertinentes à implantação do trem
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de passageiros sejam fornecidas à Assembléia Legislativa.
Contamos com o apoio dos parlamentares, a fim de concluirmos a
obra do metrô do Barreiro, de lbirité e de toda a região.

O Deputado Célio Moreira - Acredito que a Deputada Marília
Campos usará o art. 164, já que foi citada. Agradeço os apartes.

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

Deputados, cidadãos que nos acompanham das galerias e pela TV
Assembléia, inscrevemo-nos para trazer a esta Casa uma matéria
extremamente relevante para Minas Gerais e, mais especificamente,
para o Centro-Oeste mineiro, para a minha querida Divinópolis e para
todas as cidades que estão às margens da MG-050, como Juatuba,
Mateus Leme, ltaúna, Carmo do Cajuru, Igaratinga, São Gonçalo do
Pará, São Sebastião do Oeste, Pedra do lndaiá, Formiga e
Itapecerica, até à divisa de São Paulo.

A MG-050, um dos principais eixos rodoviários de Minas Gerais,
talvez a mais importante rodovia estadual, vem se transformando em
um corredor da morte. Para nossa tristeza, neste ano, ocorreu quase
uma vitima fatal por dia, ou seja, mais de 300 mortes foram
registradas. Essa rodovia, defasada em termos de condições de
tráfego, não permite o desenvolvimento do Centro-Oeste mineiro,
causando graves prejuízos para essa região, que é uma da mais
promissoras do Estado e uma das que mais contribui para o Estado
no que diz respeito à arrecadação, possuindo uma diversidade
produtiva enorme na agricultura e na agropecuária e sendo uma das
maiores bacias leiteiras do Estado. Com relação ao extrativismo
mineral, essa região possui fantásticas jazidas, de minério de ferro a
granito. Com seus pequenos e microempresários, possui uma força
capaz de criar pólos de excelência e de desenvolvimento, como o de
calçados de Nova Serrana, o de móveis do Carmo do Cajuru e o de
confecções de Divinópolis e de outras cidades, como Formiga. Há
também setores de fundição em ltaúna e em Cláudio.

Essa região, há décadas, não recebe investimentos públicos
significativos do ponto de vista estrutural. Por essa razão, solicitamos
a realização de uma audiência pública em Divinópolis e fomos
atendidos. Ficamos alegres em contar com a presença de oito

rÁ'



17.18
Deputados, de Prefeitos de várias cidades, de Vereadores e de
lideranças diversas, para tratar da urgente necessidade da duplicação
da MG-050, como forma de alterar o quadro caótico de acidentes e
mortes e de abrir um novo horizonte para o desenvolvimento da
região.

Ficou constatado que essa é, sem dúvida, uma das maiores ou a
maior prioridade para o desenvolvimento do Centro-Oeste mineiro. E
natural que tenhamos outros pleitos. Já protocolei nesta Casa
requerimento solicitando audiência pública em Bom Despacho para
tratarmos da duplicação da BR-262, haja vista que a MG-050 tem seu
principal volume de tráfego a partir do trevo da BR-262, no Município
de Juatuba. Dali em direção a Divinópolis trafegam mais de 8 mil
veículos por dia. Em alguns dias o tráfego é mais intenso, chegando
próximo a 15 mil ou 20 mil veículos, o que forma filas quilométricas.
Portanto, falamos, em um primeiro momento, da BR-262 até Juatuba,
que precisa ser duplicada, no mínimo até a altura da cidade de Luz, e,
no futuro, até o Triângulo Mineiro.

Deputados Ricardo e outros que representam o Triângulo Mineiro,
sabemos que as coisas são feitas passo a passo. Por isso,
propusemos audiência pública, como um primeiro passo para resolver
a questão da MG-050. Caso contrário, todos continuarão alegando
que é preciso fazer. Todavia, é preciso começar a discutir o assunto,
estabelecer prioridades, elaborar projetos, convencer o Poder
Executivo, que é sensível ao problema. A presença dos
representantes do DER incentivou-nos a manifestar nossa
preocupação, para que possamos iniciar esse processo fundamental
para o Centro-Oeste mineiro. Estiveram presentes vários Deputados,
entre eles Dalmo Ribeiro Silva, grande companheiro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Domingos Sávio. Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento e pela
realização da audiência pública em Divinópolis. Para nós foi uma
satisfação imensa. Junto a V. Exa., aos Deputados Estaduais Neider
Moreira, Paulo Cesar e Fábio Avelar e aos Deputados Federais Jaime
Martins e Francisco Gonçalves discutimos o assunto. Trata-se de uma
preocupação comum a todos. V. Exa., há tanto tempo, representa
aquela região e busca solução para esse angustiante problema. Como
focalizou muito bem, tivemos, no ano passado, em média, 321
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acidentes com vítimas fatais. Temos de buscar recursos junto ao
Governo Federal. Saí de sua querida terra muito satisfeito, pois
verifiquei as preocupações dos representantes das entidades e
associações. Ademais, conheço a visão de V. Exa. e dos
companheiros Neider Moreira, Paulo Cesar e demais Deputados
votados naquela região. Também me considero votado em Carmo do
Cajuru. E chegada a hora de nós, independentemente de cor
partidária e juntamente com a bancada federal, buscarmos esses
recursos.

Tendo em vista a visão do eminente Governador e a do PPB, tenho
certeza de que conseguiremos os recursos. Estamos discutindo o
assunto no 20 turno e desejamos que as estradas sejam duplicadas,
asfaltadas, a fim de se levar tranqüilidade, segurança e
desenvolvimento a todas as regiões do Estado. Felicito V. Exa. pelo
importante momento que tivemos ontem na Câmara Municipal.
Parabéns!

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Como disse V. Exa., com
muita propriedade, foi um momento de convergência de esforços.
Aproveito para agradecer não só ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que ali esteve, mas também aos Deputados Fábio Avelar, Célio
Moreira, Paulo Cesar e Neider Moreira e aos Deputados Federais Dr.
Francisco e Jaime Martins, que estiveram irmanados no espírito de
unir esforços junto aos representantes do município, representados
pelo Vereador Vanilson, Presidente da Câmara Municipal, e por outros
Vereadores e Prefeitos da região. Todos falamos a mesma língua.
Não tenho dúvida de que o Governador Aécio Neves será sensível ao
nosso apelo e haverá de priorizar a duplicação da MG-050. Também
não duvido de que temos condições, neste momento, com o Ministro
Anderson Adauto à frente do Ministério dos Transportes, de conseguir
a duplicação da BR-262. Naturalmente, iniciamos pelo seu
entroncamento com a BR-381, em Betim, até Juatuba, no
entroncamento com a MG-050.

Também é absolutamente necessário que se comece o
planejamento de uma rodovia que ligue Divinópolis à Fernão Dias,
passando pelas margens da barragem de Cajuru, pelo Município de
Cláudio, na altura do Distrito de Monsenhor João Alexandre. Ali está
um pólo não só turístico, mas também de fundamental importância
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para o desenvolvimento daquela região, que estará ligada ao
grande corredor de desenvolvimento, a Fernão Dias. Uma obra como
essa poderá ser financiada pelos recursos da dDE, enquanto a obra
de duplicação da MG-050, com certeza, pode ser fruto da parceria
público-privada, somada aos recursos do Estado. E a BR-262 poderá
receber recursos federais. Portanto, são recursos distintos para obras
rodoviárias no Centro-Oeste mineiro, extremamente necessárias para
toda Minas Gerais, e não só para atender isoladamente esta ou
aquela cidade.

Grandes obras como essas iniciam-se pela nossa coragem de
colocar o assunto em pauta e lutar por ele. Tem de haver um primeiro
passo. Essa foi nossa intenção.

Estou feliz, Sr. Presidente, por termos conseguido uma presença tão
significativa na audiência pública, a palavra do Dr. Nanaiosk, do
representante do DER, o qual disse que já existem projetos básicos
elaborados, há levantamentos de campo que permitem a execução
dos projetos definitivos. Estes não estão prontos, mas sim projetos
básicos, suficientes para dar condições ao nosso Governador de
decidir se busca parcerias público-privadas, se há como viabilizar com
recursos próprios do Estado. Enfim, de tomar a iniciativa de atender a
esse grande pleito.

E dando o primeiro passo que se alcança o objetivo. Considero que
demos o primeiro passo, mas precisamos continuar unidos, lutando
para que isso não fique apenas numa audiência pública.

Aproveito para trazer uma boa notícia para Minas Gerais,
informação já dada em Divinópolis, que fez justiça, corrigiu um
equívoco, e que também começou com uma denúncia deste Deputado
lá pelo mês de março, feita desta tribuna.

No início do ano, quando a Secretaria da Saúde começava a discutir
ou falar no Programa de Apoio aos Hospitais Filantrópicos -
PROHOSP -, procuramos conhecer como seria essa elaboração e
fomos surpreendidos com a informação de que Divinôpolis não seria
contemplada, assim como nenhuma cidade do Centro-Oeste mineiro.
Fomos imediatamente saber o porquê e descobrirmos que, no ano
passado, no final do Governo anterior, havia sido definido um
macroplanejamento para os investimentos da saúde em Minas Gerais,
em macrorregiôes de planejamento da saúde. E o Centro-Oeste
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mineiro, nesse macroplanejamento, extremamente infeliz, tinha
sido considerado parte da RMBH; um absurdo total. Algumas cidades
a mais de 300km de distância de Belo Horizonte estavam sendo
consideradas como 100% dependentes da Capital, para efeito de
ações de saúde. Nenhum centavo foi planejado para o Centro-Oeste
mineiro.

Imediatamente começamos a lutar contra isso, dizendo que era
inaceitável. Naturalmente, tivemos oportunidade de levar esse assunto
ao Governador Aécio Neves e ao Secretário Marcus Pestana, por
algumas vezes, que foram sensíveis a nossa colocação. Não era justo
aquilo que havíamos herdado em matéria de planejamento. A
distribuição de recursos públicos estava equivocada. E o Secretário da
Saúde tomou as providências que as próprias normas do SUS
prevêem. Teria de fazer, dentro do regime do CIDE, de gestão
compartilhada com os municípios, uma revisão do planejamento. Isso
foi colocado em pauta, defendido, não só por este Deputado, mas
também pelo próprio Secretário da Saúde, que assumiu, com clareza,
que isso devia ser corrigido. Hoje o Centro-Oeste mineiro é uma
macrorregião de planejamento da saúde e tem como sede Divinópolis.

Isso tem repercussão para outras cidades. Este ano foi o PROHOSP
para as cidades-sedes das macrorregiões, e, no ano que vem, o serão
para as microrregiões. Se não tivéssemos corrigido isso, Divinópolis
seria a sede da grande microrregião do Centro-Oeste mineiro.
Estamos trabalhando para que as microrregiões do Centro-Oeste
mineiro tenham sede em Bom Despacho, Formiga, Santo Antônio do
Monte, Itaúna, Pará de Minas e Santo Antônio do Amparo.
Conseguimos para Divinópolis o benefício para uma nova visão do
Centro-Oeste mineiro, em termos de planejamento de saúde. As
demais cidades serão contempladas como sede de microrregiões.

A fim de se corrigir a injustiça, a sede da macrorregião de
Divinópolis ainda teria de ser contemplada no PROHOSP. Como já
está em execução, não será possível. Conseguimos sensibilizar o
Governador e o Secretário para celebrarem um convênio direto com o
Hospital São João de Deus, importante hospital filantrópico, com sede
em Divinópolis. Receberá aproximadamente R$400.000,00 para
ampliar o CTI de adulto, e aproximadamente R$200.000,00 estão
previstos para o CTI infantil. Não é uma concessão a este Deputado,
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mas um trabalho para corrigir um equívoco e uma injustiça.

Muitas vezes, inicia-se uma luta solitária, cuja possibilidade de
conquista pode vir quase um ano depois. Como ocorreu na saúde,
tenho a convicção de que teremos êxito na luta pela melhoria das
rodovias do Centro-Oeste mineiro. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
• Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores
que nos acompanham pelas galerias, farei a leitura do discurso
proferido pelo Deputado Nárcio Rodrigues, Presidente Estadual do
PSDB, na quinta-feira passada, no Congresso Nacional, na véspera
da Convenção Nacional do PSDB, em Brasília. Assim se pronunciou o
Deputado Nárcio Rodrigues. (- Lê:)

'No dia em que assumi a Presidência do PSDB de Minas Gerais,
recentemente, ganhei um presente muito especial: o livro 'Mário
Covas - A Ação conforme a Pregação - Uma Revolução Etica em São
Paulo'.

A caça de inspiração para o trabalho e o desafio que temos de
desenvolver à frente do nosso partido no Estado, tenho me dedicado a
ler, na medida do possível, as entrevistas que dão conjunto a essa
obra. Ao ouvir as pessoas que acompanharam Mário Covas na sua
vida pública, e especialmente no período em que governou São Paulo,
os autores do livro conseguem traduzir, de uma forma mais clara, a
trajetória, o perfil e o caráter dessa figura pública que mudou a história
de São Paulo e tornou-se uma referência ética para o País e, por isso
mesmo, é motivo de orgulho para a patria tucana.

Depoimentos isentos e alguns até apaixonados de pessoas como
Pedro Simon, Delfim Netto, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo
Alkmin, Antônio Angarita e Luiz Nassif montam um painel em torno da
figura pública de Mário Covas. Desse liqüidificador de testemunhos
históricos, consegue-se extrair um suco extremamente útil a uma
reflexão sobre a realidade atual.

A parte o talento pessoal, a lealdade com que exercia política, a
abrangente visão social e a capacidade gerencial para governar, a
grande explicação para o sucesso de Mário Covas na empreitada que
tomou para si de reinventar São Paulo pode ser explicada pelo
significado que deu a uma única palavra: coerência.
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É sobre essa palavra que quero falar, Sr. Presidente!
A coerência foi a bússola da vida de Mário Covas. Como Prefeito,

parlamentar, político cassado, Senador e Governador de Estado. A
coerência foi o fio condutor de sua atuação.

Não é por outro motivo que o livro se chama 'A Ação conforme a
Pregação'.

Era essencial, na vida de Mário Covas, fazer no Governo o que
havia prometido em campanha. Seu discurso de palanque passou a
ser, desde o primeiro dia no Palácio dos Bandeirantes, a sua prática
de Governo. Promessa que não é cumprida rouba a credibilidade de
quem a fez. Covas não se permitiu, no Governo, fazer outra coisa
senão aquilo a que se havia comprometido com eleitores no período
de campanha.

A revolução ética de Covas, que repercute como modelo e exemplo
para o País, pautou-se, fundamentalmente, pela coerência, e
converte-se hoje numa grande inspiração, não só para os tucanos,
mas também para todos os brasileiros, que se cansaram, no curso da
história, da distância entre o que falam os políticos e o que fazem
depois que chegam ao poder".

Esse livro, que ainda não teve a repercussão merecida, serve
também de inspiração ao PSDB neste momento que estamos vivendo.

Lembro que estou lendo o discurso proferido pelo Presidente
Estadual do PSDB, Deputado Nárcio Rodrigues, na véspera da
convenção nacional do partido, em Brasília. (- Lê:)

"O PSDB elege amanhã, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nova
Executiva Nacional do Partido. E certo que o novo comando partidário,
escolhido de forma consensual, numa demonstração de unidade, terá
em Covas e na palavra 'coerência' heranças importantes para a
construção do seu futuro. Afinal, a coerência não é qualidade
exclusiva de Mário Covas, embora tenha sido a principal bússola a
projetá-lo como grande estadista para o futuro A coerência também
não é exclusividade do PSDB: muitos outros políticos, em outras
quadras da nossa história e em outras siglas partidárias, têm
matriculado seus projetos a essa palavra, por compreender que é
essencial para quem quer andar de cabeça erguida por onde passa.

A história do PSDB, porém, Sr. Presidente, tem, como marca
inconfundível e cordão umbilical, a coerência. Esse é um patrimônio
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dos tucanos. Foi assim com Franco Montoro, José Richa, Pimenta
da Veiga, Eduardo Azeredo, Tasso Jereissati e Marcelo Alencar. Foi
assim, especialmente, com Fernando Henrique Cardoso, num governo
que a história ainda há de mostrar como fundamental para consolidar
o Brasil com que tanto sonhamos.

A coerência tucana está presente também nos Governos Estaduais
do partido, na ação empreendedora do Governador Marconi Perillo,
em Goiás, na consolidação feita pelo Governador Lúcio Alcântara no
projeto tucano do Ceará, na cartilha renovadora que Covas deixou nas
mãos competentes do Governador Geraldo Alkmin, em São Paulo.

Também está sendo assim, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, em Minas Gerais. Tenho a obrigação de testemunhar isso
aqui. Não há nada mais sagrado para o Governador Aécio Neves que
transformar em realizações, conquistas, práticas de governo as
palavras de compromisso que assumiu com o povo mineiro na
campanha passada. Esse sentido ético faz do seu plano de governo,
distribuído nas eleições, a verdadeira bíblia a nortear a sua ação
administrativa. Fazer o que foi prometido, na visão de Aécio, não é
favor. E obrigação, é necessidade para quem quer continuar contando
com a confiança do povo que o elegeu.

Essa mesma coerência vem sendo demonstrada pelo PSDB, aqui
no parlamento, desde que assumi a alta responsabilidade de ser o
partido de oposição ao Governo Lula. A escola e a referência que
tínhamos à nossa disposição, como exemplo a ser seguido, era o de
uma oposição raivosa, obcecada, que usava o instrumento do
confronto e da radicalização não para ajudar a construir o País, mas
para, como reconheceram depois eminentes petistas, chegar ao
poder. A Oposição não era, para o PT, o jeito de ajudar o Brasil, mas
sim o de conquistar o poder. Por isso a oposição ao Governo
Fernando Henrique Cardoso foi o que foi: inconseqüente, desmedida,
feroz, irresponsável e, na maioria dos casos, contra o próprio País.

O PSDB fez o contrário nesses quase 11 meses de Governo Lula.
Mantendo coerência, votou a favor do que era bom para o Brasil e
melhorou, com diálogo e negociação, os projetos que aportaram no
Congresso Nacional como proposta do Governo Lula. Enquanto
partidos e partidos mudaram de lado, o PSDB continuou votando
como votava há um ano, quando estava no poder: não com o
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Governo, não com o PT, mas votando fundamentalmente com o
Brasil, votando para o Brasil.

Assistimos, nesse período, ao mesmo PT, que vociferava contra a
necessidade da reforma da Previdência, correr atrás dos votos para
aprová-la. Vimos o PT ampliar, sem necessidade justificável, as metas
do ajuste fiscal, diminuindo investimentos na área social, e, depois,
andar de braços dados, trocando beijos e juras, com o antes nocivo e
agora bem-vindo FMI. Vimos o PT, enfim, adotar a agenda
macroeconômica do Governo do PSDB, depois de esconjurar
publicamente FHC, a quem atribuía a pecha de neoliberal e acusava
de estar entregando o País ao capital internacional.

Muita coisa mudou no Brasil neste último ano, Sr. Presidente. Muita
gente mudou de lado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.

As conveniências e facilidades apresentaram ao País o espetáculo
do adesismo estrábico, feito pela falta de horizonte histórico e
embalado pelo oportunismo político. Com isso, muita gente passou a
pregar o contrário do que defendia, a falar o oposto daquilo em que
acreditava e a engolir as suas próprias convicções. A maioria delas,
dinamitada pelo encontro com a realidade ou liquidada pela
responsabilidade de governar, que impõe a tarefa e a obrigação de ter
de decidir. No poder, o que vale já não são mais as palavras fáceis e
os discursos inconseqüentes, mas os atos de governo.

O PT mudou de lado. Tem até sabido se redimir de sua própria
culpa perante a sociedade, com uma prática que reconhece o quanto
estávamos certos. Mas é verdade também que esse mesmo PT está
devendo explicações a quem o elegeu. O PT precisa explicar porque
tudo o que pregava antes agora não pode ser feito e porque as
facilidades que prometia oferecer na solução dos problemas do País
não existem mais. Os petistas precisam assumir publicamente,
perante seus eleitores, que não existe, como sonhavam, espaço para
milagres ou para mágicas na hora de governar.

Mas eu não vim aqui para falar do PT. Apenas refiro-me a esse
partido como um contraponto neste discurso em que lanço luzes sobre
a palavra 'coerência'. Não posso deixar de testemunhar o
constrangimento de colegas Deputados que, eleitos pelo PT,
chegaram ao Congresso, neste mandato, com o desejo de fazer
revoluções prometidas em palanque e que hoje têm de fugir do
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microfone para não serem punidos por professarem a mesma
crença de antes. Eles não mudaram, mas o comando do partido, sim,
e impõe-lhes o silêncio ou a obrigação de rasgarem a sua própria
bíblia de convicções, num exercício de enquadramento que remonta à
ditadura e que certamente terá seu preço eleitoral devidamente
cobrado, no momento certo.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muita coisa
mudou em um ano, mas há uma coisa que não mudou em nada: o
PSDB. Continuamos sendo o que éramos antes. Aliás, fomos até
punidos por isso. O PSDB perdeu as eleições para a Presidência da
República porque não quis mentir para o povo brasileiro; não quis
prometer o que não poderia cumprir; não quis inventar ilusões de
campanha que se transformassem, depois, em pesadelo de Governo.
Também não quis enganar ninguém. Fez uma campanha com a
palavra 'verdade' na testa. E essa é a melhor companheira da palavra
'coerência'. Perdemos a eleição no plano nacional, porque mostramos
para a sociedade que o Brasil precisava de mais sacrifícios para
atingir o estágio de desenvolvimento com o qual tanto sonhamos; os
mesmos sacrifícios que estão sendo patrocinados agora, com muito
mais sordidez, para não dizer com mais sadismo, - pelo Governo do
PT.

Não é preciso aqui falar das filas dos velhinhos pelo País afora. Pois
bem, o PSDB não quis mentir nem enganar. Por isso perdeu a
eleição, principalmente porque defendia reformas que agora estão
sendo feitas e porque defendia ajustes que agora o PT considera
essenciais. Mas antes, para eles, - eram desnecessários. A verdade é
que quem vendeu facilidades para o povo em campanha está
entregando dificuldades. Ninguém comprou, nas eleições, o produto
que está sendo entregue pelo PT. Isso gera, em toda a sociedade, um
grande desconforto, para não dizer uma cruel desconfiança.

A herança que o PT vai construindo para si mesmo, no exercício do
poder, e que serve para dilapidar seu patrimônio de credibilidade, é a
herança da incoerência, de quem falou uma coisa e está fazendo
outra. Mesmo que esteja fazendo o certo, é claro que não está
fazendo aquilo que prometeu em campanha. Essa conta ser-lhe-á
espetada no peito em futuro próximo.

O PSDB começa, amanhã, uma nova etapa de sua história. Vamos
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nos preparar para o debate eleitoral que se avizinha, quando
poderemos estabelecer, com maior clareza, as diferenças entre nosso
jeito de governar e o modelo atual. As eleições municipais do próximo
ano servirão a esse debate, e a sociedade estará mais atenta para
separar palavra de ação, palanque de prática, discurso de realização.

A população buscará coerência. E esse patrimônio que queremos
oferecer ao País. O PSDB continuará sendo coerente com sua história
e solidário com o Brasil. Seguiremos votando a favor das reformas,
porque as preconizamos. Não porque sejam reformas para um
governo ou para um partido, mas porque são reformas para o País,
para a sociedade, para o povo brasileiro.

Sob o comando de José Serra - inspirados em Montoro, FHC, Sérgio
Motta, Pimenta da Veiga, Aécio Neves, Tasso Jereissati, e calcados
no exemplo maiúsculo de Mário Covas -, os tucanos começam,
amanhã, a construir um capítulo novo na história da democracia
brasileira. No futuro, quando analisarmos este momento, a história
certamente fará referência a um partido que, tanto no exercício do
poder quanto no papel de oposição, fugiu das conveniências eleitorais
e preferiu o caminho mais difícil: o caminho da responsabilidade para
com o País, o caminho da coerência, o caminho do compromisso
público, o caminho da construção da sonhada Nação brasileira.

Esse partido, Sr. Presidente, é o PSDB. E tenho muita honra de ser
um de seus mais humildes membros; humildade, contudo, que não
diminui, em mim, o orgulho, a esperança e a certeza de que, se já
fizemos muito pelo País, e se já escrevemos capítulos importantes da
vida nacional, estamos apenas começando nossa trajetória.

O futuro reserva muitos desafios ao PSDB. Ao vencê-los, como
vencemos no passado, com coerência e competência, o nosso PSDB
ajudará a construir uma história melhor para o povo brasileiro."

Esse foi o discurso proferido pelo Deputado Nárcio Rodrigues,
Presidente Estadual do PSDB de Minas Gerais, no Congresso
Nacional, na última quinta-feira. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Hoje estamos comemorando o Dia

Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E uma data
importante, que nos faz refletir profundamente sobre o que ocorre no
Estado e no País. A imprensa divulgou que, a cada 15 segundos, uma
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mulher é agredida no Brasil. O Presidente Lula baixou um decreto
que torna obrigatório que hospitais e postos de , saúde notifiquem
qualquer agressão cometida contra a mulher. E uma notificação
compulsória. Nos grandes municípios, existem delegacias
especializadas para atendimento à mulher, para prestarem queixas
contra as agressões cometidas contra elas nas ruas, no trabalho ou
em casa.

Acredito que o País está maduro para entender que a mulher é peça
fundamental em todas as atividades que vivemos. Isso não é uma
descoberta nova, e sim uma constatação óbvia. Hoje a mulher ocupa
os mesmos espaços que o homem. Por isso não é possível que
continue sendo agredida. Quanto mais distantes os municípios, os
bairros, a mulher se vê à mercê de agressões, muitas vezes
silenciosa, porque não tem cultura para prestar queixas contra o
agressor.

Chamo a atenção para outro tipo de agressão que se comete contra
a mulher, não só a física, terrível, covarde e injusta, que estamos
acostumados a assistir, mas a agressão contra o que a mulher tem de
mais sagrado: a saúde.

Coincidentemente hoje, pela manhã, recebi telefonema de um
funcionário do nosso gabinete, o qual dá assistência em Montes
Claros, contando que ali compareceu uma mulher jovem, com 32
anos, mãe de cinco filhos. Essa mulher foi atendida em nosso Centro
de Atendimento à Saúde da Mulher, que mantemos há oito anos, com
o atendimento de mais de mil mulheres na prevenção do câncer da
mama e do útero. Na semana passada, ela foi atendida no centro
social, e constatou-se, por meio de uma pequena cirurgia, uma
biópsia, que tinha um câncer da mama, em fase inicial, sem
metástase e disseminação para outra parte do corpo.

Essa mulher é procedente de um pequeno município do Norte de
Minas. Depois do diagnóstico, na verdade, começou o seu drama,
pois não há vagas no SUS para que ela possa ser submetida a uma
cirurgia e a tratamento especializado.

Então, temos de voltar nossas atenções para esse tipo de agressão,
porque - acreditem ou não! - ainda morre uma em nove mulheres
devido ao câncer de mama. E um câncer fácil de detectar, de
diagnosticar em fase inicial. Mas, então, por que uma em cada nove

rÃ
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mulheres morrerá de câncer de mama no Brasil neste início de
milênio? A pergunta fica para ser respondida, mas, ao mesmo tempo,
surgem várias indagações que deverão ser respondidas e discutidas.
Ainda não há um trabalho voltado à saúde da mulher pobre, que mora
nos grotões e rincões do nosso Estado.

O que falta? Acredito que não faltam a consciência da medicina e a
vontade de se fazer algo. Sou autor de uma lei, sancionada pelo
Governo passado, que obriga o Estado a dar assistência à mulher.
Portanto, falta ação. Em Belo Horizonte, temos uma organização não
governamental, a Associação de Prevenção do Câncer de Mama -
ASPRECAM -, que conta com o pulso firme e forte do Dr. Tadeu
Provenza, que realiza trabalho fantástico em muitas regiões,
principalmente nas cidades-pólo.

O programa não caminha, porque não existe município acima de 30
mil habitantes provido de mamógrafo para realizar, pelo SUS,
mamografias de mulheres que compõem grupo de risco. Mesmos nos
grandes centros, esperam até seis meses para realizar o exame. No
percurso de um carcinoma, um mês faz diferença e pode torná-lo
inoperável ou permitir que atinja a mama lateral.

Não há, nos pequenos municípios, treinamento dos médicos. O
ginecologista, preocupado com o câncer de colo do útero, não orienta
a paciente a fazer o auto-exame da mama, que, se for feito uma vez
por mês, pode livrar a mulher do câncer. A falta de socorro das
autoridades é a pior agressão à mulher, como a de Montes Claros,
com 32 anos e 5 filhos. Sem socorro, talvez não chegue aos 33 anos.
E a mulher que morre com câncer no colo do útero, por falta de exame
de esfregaço, feito apenas nos grandes centros, nas campanhas dos
Governo Federal e Estadual? As vezes não tem como ir a ambulatório
de ginecologia para se submeter ao exame de Papanicolau.

Os pequenos municípios poderiam ser providos de colposcópio,
aparelho que custa mil e poucos reais, em vez de tanto dinheiro ir
para o ralo, sendo mal utilizado. Basta o treinamento de médicos para
livrar a mulher do câncer de colo do útero, preocupação na medicina
não porque o número de casos aumentou, mas porque a medicina
evoluiu. O Governo poderia livrar a mulher de agressões, como
infecções vaginais ou vírus HPV, altamente cancerígeno, por
intermédio de simples ações. Essas agressões matam, são covardes
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e não dão à mulher carente a chance de ser submetida a simples
exames. Até as mulheres que têm condição de pagar médicos
particulares são vítimas de câncer, mas têm acesso a informações, as
quais são negadas às mulheres carentes.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Parabéns pelo
pronunciamento. Hoje, dia 25 de novembro é o Dia Internacional de
Combate à Violência contra a Mulher. Com o pronunciamento de V.
Exa., esta Casa íntegra-se à campanha. O Deputado apresentou
projeto de articulação e de compromisso dos serviços de saúde, para
registrar os atos de violência e esclarecer às mulheres que elas têm
acesso a serviços, pelos quais devem brigar.

Para que V. Exa. possa continuar com seu pronunciamento
absolutamente pedagógico e esclarecedor, vou terminar, dizendo que,
com toda certeza, esta Casa se incorpora a esta luta. V. Exa., ao
incorporá-la, demonstra a capacidade de homens e mulheres
defenderem uma saúde adequada para todos aqueles que dela
necessitam.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o belíssimo aparte de V.
Exa. Disse e repito que uma das piores agressões que podem ser
cometidas contra a mulher é não dar a ela a oportunidade da
informação para que se veja livre do câncer que a mata: o câncer da
mama e o do colo do útero.

Gostaria de terminar, fazendo uma referência e cumprimentando
uma mulher, uma médica, que tem feito um trabalho fantástico na área
de prevenção do câncer da mama e do colo de útero, a Dra. Cláudia
Boren, minha esposa, que levou para o Norte de Minas, há 20 anos, o
Programa de Prevenção do Câncer de Coto do útero. Faço essa
referência com muito prazer e emoção, porque é uma mulher que se
dedicou a trabalhar pela vida da mulher carente, na prevenção dos
cânceres da mama e do colo do útero.

Trago também uma informação: a Frente Parlamentar da Saúde
desta Casa apresentou duas emendas. Uma delas retira do
orçamento da saúde para o ano que vem recursos destinados ao
pagamento de dívidas de amortização de juros, no valor de
R$75.000.000,00 . Em contrapartida, apresentamos uma emenda,
solicitando que o Governo do Estado faça a aquisição de 40
mamógrafos para serem encaminhados às cidades de porte médio, de
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mil coposcópios para serem encaminhados a todos pequenos
municípios de Minas Gerais e de mil aparelhos para cirurgia de alta
freqüência, aparelhos de CAF, para que se possa tratar o câncer do
colo do útero no consultório. Paralelamente a isso, esperamos que o
Governo desencadeie uma ação continuada e eficaz de treinamento
dos médicos, sem aparência de campanha, para que eles possam ter
a capacidade de orientar a mulher na prevenção do câncer da mama
e do colo do útero, em todas as cidades. Somente assim, estaremos
eliminando essa terrível, injusta e covarde agressão que se comete
contra a mulher. Muito obrigado.

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

Deputados, ouvintes da TV Assembléia, gostaríamos de começar
nosso pronunciamento, indicando uma leitura. E um livro de Mário
Rosa, chamado "A Era do Escândalo". São lições, relatos e bastidores
de quem viveu grandes crises de imagem. O advogado famoso, que
tem uma banca criminalista em Brasília, Antônio Almeida Castro,
coloca algumas situações. Uma delas é que não adianta brigar com os
fatos. A notícia ruim vai sair. Diz Antônio Almeida Castro: "Não
podemos ter a pretensão de que a imprensa vai ficar do lado do
protagonista de um caso de repercussão. Os jornalistas são sempre
do contra. Até por dever do ofício, devem desconfiar. Posso afirmar
que não é produtivo brigar com jornalistas nem tentar evitar que uma
matéria negativa seja publicada. Deve-se ter consciência de que
naquele momento a notícia é ruim e será publicada".

Tenho exemplo de uma notícia que saiu na sexta-feira. O titulo vem
em grandes letras: "Justiça Federal processa o Presidente da
COPASA". Em letras menores, vem: "Verbas públicas - Tribunal de
Contas da União rejeitou contas de Mauro Ricardo Costa quando
dirigia a SUFRAMA". Felizmente, hoje o mesmo órgão de imprensa
coloca a verdade: "COPASA - Tribunal de Contas da União aprovou
as contas do Presidente Mauro Ricardo". A matéria diz o seguinte: "O
Presidente da COPASA não foi condenado pelo Tribunal de Contas da
União, conforme o "Estado de Minas" publicou no sábado. Em recurso
de reconsideração, julgado em 10/7/2001, o Tribunal de Contas
mudou a decisão anterior e passou a considerar as contas de
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Machado Costa, na direção da SUFRAMA, de 1997, regulares,
com ressalva. A multa de R$3.000,00 também foi cancelada. O jornal
"Estado de Minas" • publicou reportagem com base no Acórdão n°
166/2000, que considerou irregulares as contas de Mauro Ricardo
Machado Costa e condenou-o a pagar multa. No entanto, o Acórdão
n° 400/2001 reviu essa decisão acatando os argumentos da defesa
em recurso".

As coisas vêm ocorrendo desta maneira: esse jovem foi convidado
pelo Governador Aécio Neves para gerenciar essa importante estatal.
Ele já dirigiu a SUFRAMA, a Fundação Nacional de Saúde e, através
do Projeto Alvorada, no Governo passado, colocou mais de
R$160.000.000,00, na área da SUDENE, em Minas Gerais, para
saneamento básico.

Ontem, o Presidente da COPASA explicou aos funcionários os
verdadeiros fatos. Aquela matéria não era verdadeira. Alguém havia
informado mal à jornalista. Isso havia sido reproduzido pelo sindicato.
O Presidente disse: "Não é verdade que fui condenado pelo Tribunal
de Contas da União por atos de gestão ilegal referentes às contas".
Todas as contas de Mauro Ricardo foram aprovadas pelo Tribunal de
Contas. Diz ainda Mauro Ricardo que "o processo está em trâmite na
Justiça Federal. Falta esclarecer que estou sendo defendido pelo
Governo Federal, tamanho absurdo dos fatos, pois nem mesmo
assinei o convênio".

Um Vereador do Município de Hamaitá, no Estado do Amazonas,
apresentou denúncia ao Ministério Público Federal a respeito de uma
estrada que foi feita de Porto Velho a Manaus e, depois, foi
recuperada. O seu contrato não foi assinado por Mauro Ricardo, e o
Ministério Público encaminhou a denúncia para a justiça. Será julgada.
Temos convicção de que a justiça se fará e de que ele será
inocentado.

Estamos vivendo a era dos escândalos. Com isso, vemos ser
caluniado um jovem que conseguiu abrir ,o capital da COPASA -
captou mais de R$600.000.000,00, em debêntures, e fez convênio
com a CEF para o fundo de garantia investir mais de
R$500.000.000,00.

Nos próximos três anos, o Presidente colocará recursos vultosos em
todas as cidades que são servidas pela COPASA. Levará água de boa
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qualidade para toda a população de Minas Gerais servida pela
empresa. Vai triplicar a quantidade de pessoas que terão acesso ao
saneamento. Vai passar desse nefasto número: apenas 5% dos
mineiros têm esgoto tratado.

Mauro Ricardo, sabemos que não se atiram pedras em árvores que
não dão frutos. Admiramos o Governador Aécio Neves por tê-lo
colocado na COPASA e pelo seu excelente trabalho. Esperamos que
essas adversidades, plantadas por pessoas que não querem ver a
COPASA realizando bom trabalho, sejam riscadas, para que seja
cumprida a meta de quase R$3.000.000.000,00 de recursos que serão
investidos pelo Governador em Minas Gerais.

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

i a Fase
Abertura de Inscrições

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

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

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

o
s 1.949 e 1.950/2003, da Comissão de Turismo, e

1.951/2003, 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 29 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.813/2003, do Deputado Doutor Ronaldo; e de Turismo - aprovação,
na 31' Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.808/2003, da

Deputada Maria Olívia, 1.80912003, da Comissão de Participação
Popular, 1.81512003, do Deputado Doutor Viana, e 1.825/2003, do
Deputado José Milton (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado Chico
Rafael - comunica sua ausência do País no período de 23 a
29/11/2003 (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.); e pela
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Comissão Especial da UEMG - informando o final dos seus
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:

Relatório da Comissão Especial para Estudar e Propor Alternativas
para a Implementação da Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG
1 - Introdução
Desde a criação da UEMG pela Constituição do Estado de 1989, a

Assembléia Legislativa vem procurando envidar todos os esforços
para garantir a interiorização e a universalização do ensino superior,
nas diversas regiões do Estado.

Apesar de todas as ações deflagradas, dos estudos e das
audiências públicas já realizados pelo Poder Legislativo, não foi
possível até agora chegar a soluções concretas para a implementação
da Universidade do Estado de Minas Gerais, nos moldes em que é
idealizada.

Na vigência desse primeiro ano do quarto mandato governamental
pós-advento da UEMG, somos mais uma vez instados a discutir esse
tema tão relevante para o Estado, com o fim de propor outros rumos
para a efetiva implantação da nossa universidade estadual.

Pretendemos que esse relatório não seja apenas mais um
documento entre os vários já produzidos por esta Casa Legislativa
desde a criação da Universidade, mas uma contribuição efetiva para
superar impasses de diversas ordens, verdadeiros "nós críticos" de
naturezas política, administrativa, jurídica e financeira, os quais
dificultam o funcionamento da UEMG.

Por sugestão unânime dos membros da Comissão Especial,
evitamos nos deter em um diagnóstico mais detalhado da situação da
Universidade, por considerarmos que já existe uma produção
satisfatória nesse sentido, como o demonstra o Relatório Final da
Comissão Especial para Proceder a Estudos e Proposições acerca da
UEMG, produzido entre março e maio de 2000. Também as
conclusões e propostas resultantes de trabalhos anteriores realizados
nesta Casa com a mesma finalidade não integrarão este relatório,
uma vez que consideramos já plenamente divulgados e conhecidos os
conteúdos das referidas iniciativas.

E importante ressaltar que entre os Deputados, técnicos, Diretores

rs
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de fundações, reitoria, alunos e professores existe um sentimento
comum: à Comissão Especial de 2003, devido às dimensões da crise
por que passa a instituição, foi confiada a missão estratégica não
apenas de produzir um documento a mais para ser agregado ao
considerável acervo de textos, documentos, projetos e diagnósticos
sobre a Universidade, mas também de apresentar propostas
concretas que apontem para a solução dos diversos nós críticos
vividos pela UEMG. Para serem viáveis, tais propostas devem
principalmente refletir o consenso político entre os diferentes partidos
que compõem a Comissão Especial e a bancada da UEMG, além de
demonstrar o interesse da sociedade mineira na superação das
dificuldades. Tentaremos desta forma, sensibilizar o Governo mineiro
para que considere a implantação da Universidade como um projeto
estruturante para o Estado, viável e necessário, articulado com o
desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais.

2 - Fundamentos e criação da Comissão Especial
E importante ressaltar que a Assembléia Legislativa, quando decidiu

pela criação das universidades estaduais (UEMG e UNIMONTES),
atendeu aos anseios do povo mineiro, expressos no processo da
Constituinte e reafirmados posteriormente entre 1995 e 1997, nas
audiências públicas para subsidiarem à época a elaboração do
orçamento.

Acreditamos que o Legislativo mineiro tem mantido a tradição de
compromisso com a implantação da Universidade do Estado de Minas
Gerais, como demonstra nesta legislatura a existência de uma
bancada suprapartidária da UEMG que reúne mais de 30 Deputados.

Esses parlamentares no início deste ano de 2003, subscreveram
documento intitulado "Manifesto de Instalação da Bancada
Parlamentar Pró-UEMG", assumindo publicamente o compromisso de
realizar ações políticas necessárias ao seu fortalecimento. Assim
sendo, justificou-se a instalação de uma Comissão Especial para
centralizar ações para realização do objetivo pretendido.

A partir de requerimento que teve como primeiro signatário o
Deputado Domingos Sávio, aprovado em 28/5/2003, foi instituída
Comissão Especial para, no Prazo de 60 dias, Estudar e Propor
Alternativas Viáveis para a Implementação da Universidade do Estado
de Minas Gerais - UEMG.

rÃ
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2.1 - Composição da Comissão
Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial

da UEMG os Deputados Domingos Sávio, Ricardo Duarte, Leonídio
Bouças, Paulo Piau, Ivair Nogueira e, como suplentes, os Deputados
Dalmo Ribeiro, Ana Maria Resende, Maria Tereza Lara, José Milton e
Adalclever Lopes.

Em reunião especial realizada no dia 26/6/2003, foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Domingos Sávio e Ivair Nogueira; e designado relator o Deputado
Ricardo Duarte.

2.2 - Prazo de funcionamento
A Comissão Especial iniciou suas atividades em junho de 2003, com

prazo regimental de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Em
28/8/2003, contudo, foi aprovado, no âmbito da Comissão,
requerimento para prorrogação do prazo de funcionamento da
Comissão por mais 30 dias. Outros dois requerimentos, aprovados em
2110/2003 e 20/10/2003, respectivamente, prorrogaram mais uma vez
o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão para 21/11/2003.

3 - Audiências
A audiência dos membros da Comissão com o Governador do

Estado trouxe esperanças à causa abraçada pelos parlamentares,
uma vez que ficou demonstrado o interesse do Poder Executivo em
resolver as questões que envolvem a UEMG. Foi consensual que a
chave para a solução dos problemas é encontrar alternativas de
fontes de financiamento para custeio da Universidade. O Governador
asseverou que estudaria a viabilidade das sugestões trazidas pela
Comissão em seu relatório.

Foi igualmente importante a audiência dos membros da Comissão
da UEMG com o Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia,
que instituiu Comissão na Secretaria com a mesma finalidade. Diante
disso, a Comissão Especial da Assembléia adquiriu uma relevância
ainda maior, pois criou-se a possibilidade de uma ação harmoniosa e
produtiva dos dois colegiados, na busca de soluções pragmáticas.
Nessa oportunidade, destacou-se a intenção de que as duas
Comissões Especiais trabalhassem em conjunto, somando todos os
esforços para tornar a UEMG viável.

Infelizmente, houve um descompasso no andamento dos trabalhos
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das duas Comissões e não foi possível o desejado trabalho
conjunto. No entanto, acreditamos que os esforços se somarão de fato
em um momento posterior, com a análise das contribuições desta
Comissão Especial pela Comissão instituída na Secretaria de Ciência
e Tecnologia.

Os integrantes desta Comissão Especial fizeram uma visita à
Reitoria da UEMG para obter o mapeamento da situação atual de
todas as entidades vinculadas à UEMG e para ouvir as sugestões que
o órgão teria para solucionar os impasses da entidade.

O Sr. Bonifácio Andrada, Advogado-Geral do Estado, foi procurado
pela Comissão para fornecer esclarecimentos sobre a ADIN n° 2447-
7, que suspendeu a eficácia da Emenda à Constituição n° 47. Essa
emenda destinava 2% das receitas correntes para a UEMG. O
Advogado-Geral atentou, nessa oportunidade, para a impossibilidade
jurídica de retirada da ação.

Houve encontros bastante proveitosos com representantes das
instituições que compõem o Sistema FIEMO, nos quais foram
discutidas as possibilidades de parcerias entre essas entidades e a
UEMG. Dessas reuniões resultaram uma proposta preliminar de
parceria, elaborada por membros da FIEMG e homologada por seu
Presidente, e outras idéias interessantes e inovadoras, que se
encontram consubstanciadas no rol de propostas apresentadas pela
Comissão.

Também realizamos reuniões com representantes das centrais
sindicais Central única dos Trabalhadores - CUT e Força Sindical,
discutindo a formação de parcerias visando à destinação de recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - num projeto destinado à
formação tecnológica, buscando aumentar as perspectivas de
empregabilidade e inserção no mercado de trabalho dos trabalhadores
envolvidos.

Houve ainda um encontro do relator com os Diretores das escolas
que compõe o "Campus" de Belo Horizonte da UEMG. Na
oportunidade os Diretores reiteraram a importância da construção do
"campus" na Capital e a preocupação com a escassez de recursos
que tem dificultado o adequado funcionamento dessas instituições.
Sugeriram ainda que, no reordenamento jurídico proposto pela
Comissão Especial, figurasse a mudança de "campus" de Belo

rÀ'
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Horizonte para "campus" da Região Metropolitana de Belo
Horizonte da UEMG, o que contribuirá para a expansão de cursos
para outros municípios na região.

4 - Reunião da Comissão com os representantes das Fundações e o
Reitor da UEMG

Uma reunião relevante da Comissão Especial da UEMG realizou-se
no dia 23/9/2003, quando estiveram presentes, além dos
parlamentares, o Prof. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG; Prof.
Ronaldo Carvalho de Figueiredo, Chefe de Gabinete da Presidência
da Fundação Cultural Campanha da Princesa; Profa. Adelaide Knupp,
Diretora Executiva da Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Carangola; Prof. Gilson Gilbertone Burgarelli, Presidente da
Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha; Prof. Gilson Soares,
Presidente da Fundação Educacional de Divinópolis; Prof. Sérgio
Jerônimo de Andrade, Diretor Acadêmico da Fundação Educativa de
ltuiutaba; Profa. Dilma de Abreu Tourinho, Vice-Reitora da
UNILAVRAS, e Profa. Cleusa Elizabeth de Abreu, Conselheira da
Fundação Centro Universitário do Sul de Minas, representando o
Presidente, Prof. Stéfano Barra Gazolla; Neide Wood, Marília Sidnei
Mendonça, Maria Celeste Cardoso Pires, Pró-Reitoras da UEMG; Srs.
José Gama Dias, Otacir Morais, Afonso Baeta e Ana Adelina Lins,
assessores da reitoria da UEMG; e o Prof. Eduardo Sérgio Silva, da
FUNEDI.

O Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia foi convidado para
a reunião, mas não pôde comparecer. Esclareceu - por meio de
correspondência - que, naquela data, estaria em missão
governamental fora do País.

O objetivo primordial da reunião foi ouvir o relato dos presentes
sobre a situação da UEMG e das fundações agregadas, bem como
suas sugestões para a solução dos problemas da universidade.

4.1 - Depoimentos dos convidados
4.1.1 - Prof. Gilson Soares, Presidente da Fundação Educacional de

Divinópolis
Inicialmente, o Prof. Gilson Soares abordou a hipótese de ser aberta

nova opção às Fundações agregadas, com relação à possibilidade de
absorção pela UEMG. Enfatizou que - caso venha a existir essa
possibilidade - a decisão deve resultar, não de determinação da
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Presidência da Fundação, mas de toda a comunidade.

A seguir, passou a discorrer sobre a UEMG quanto a três aspectos
básicos: a natureza política, o ordenamento jurídico e as
possibilidades de financiamento.

Em relação à questão política, ressaltou a necessidade de uma ação
conjunta do Legislativo e do Executivo.

Relativamente ao aspecto jurídico, além de enfatizar a necessidade
de todo um reordenamento jurídico e de uma discussão da própria Lei
n° 11.539, destacou a situação dos professores. No caso de ocorrer a
absorção, como ficaria a situação dos 190 professores de Divinópolis,
por exemplo, já que não há a possibilidade de serem absorvidos pelo
Estado sem concurso público? Eles seriam demitidos e indenizados
com que recursos?

Quanto à questão do financiamento, sem descartar o estudo da
criação de uma Loteria específica, considerou interessante reavaliar-
se o projeto de solicitação de financiamento junto ao BNDES. Esse
projeto, idealizado há alguns anos, propõe uma contrapartida do
Estado, que colocaria à disposição do Banco alguns imóveis.
Enfatizou também a possibilidade de se estudarem alternativas de
bolsas de estudo para alunos carentes, tendo em vista o alto índice de
inadimplência.

Ao encerrar sua fala, salientou a situação precária do "campus" de
Belo Horizonte. Considerando que as fundações já eram públicas e
foram absorvidas pelo Estado, não se justifica a atual falta de infra-
estrutura dessas escolas.

4.1.2 - Profa. Dilma de Abreu Tourinho
A Profa. Dilma esclareceu que a UNILAVRAS é uma instituição que

chegou ao patamar da excelência, pois possui uma estrutura muito
bem montada, que conta com aproximadamente 280 profissionais,
entre professores e funcionários. Ressaltou sua luta pela universidade
pública, reconhecendo, no entanto, as dificuldades de sua
implantação.

4.1.3 - Profa. Adelaide Knupp
Representando a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras de Carangola, na Zona da Mata, A Profa.Adelaide esclareceu
que o poder aquisitivo do município é muito limitado. Diante dessa
realidade, toda a comunidade - não só a acadêmica - anseia por uma
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universidade pública, gratuita e de qualidade. Apesar do alto
índice de inadimplência, a Faculdade tem investido na capacitação do
corpo docente, nos cursos de extensão, na iniciação científica e na
pesquisa. Enfatizou, por fim, a possibilidade de serem estudadas
alternativas para que se concedam bolsas de estudo aos alunos
carentes.

4.1.4 - Prof. Sérgio Jerônimo de Andrade
Representando a Fundação Educacional de ltuiutaba, o Prof. Sérgio

iniciou sua exposição esclarecendo que aquela unidade fundacional
não teria interesse em desligar-se da UEMG. A comunidade não
apoiaria essa iniciativa, uma vez que o nome da UEMG já está
incorporado ao espírito acadêmico. Os alunos, por sua vez, já não se
contentariam em ter o seu diploma apenas com a inscrição da FEIT.

Posteriormente, teceu comentários sobre as necessidades
financeiras de uma instituição de ensino. Quanto aos cursos de
graduação, além do pagamento de infra-estrutura e de professores, é
imprescindível um investimento permanente em capacitação de
docentes, na urbanização do "campus" e em equipamentos para
laboratórios.

Quanto à questão das alternativas financeiras para a efetivação da
UEMG, destacou que, diante do quadro econômico do Estado, seria
impossível a implantação de uma escola superior pública e gratuita
para todos, mas ponderou, por outro lado, que há outras soluções
viáveis, como as parcerias com empresas e indústrias.

4.1.5 - Profa. deusa Elizabeth de Abreu
Representando a Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas,

a Profa. deusa destacou, inicialmente, alguns aspectos históricos da
criação da instituição de ensino. Defendeu ainda o papel social e
ideológico da Universidade.

Logo após, alertou para a seguinte situação: "como compor com o
Centro Universitário, que tem um Reitor, uma Universidade que já tem
outro Reitor?"

De acordo com a depoente, a situação financeira da instituição é
equilibrada, apesar de toda a dificuldade por que passam as
instituições de ensino particular. Diante disso, demonstrou ser
favorável a uma reopção das instituições; ressaltou, entretanto, que
qualquer decisão somente poderia ser tomada após uma consulta à
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comunidade acadêmica, hoje composta aproximadamente por 400
professores e funcionários e 4.000 alunos.

4.1.6 - Prof. Gilson Gilbertone Burgarelli, Presidente da Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha, com sede em Diamantina

Inicialmente, o Prof. Gilson teceu algumas considerações sobre a
Fundação e sobre a região na qual ela se situa. Esclareceu que a
Fundação tem interesse em ser absorvida pela Universidade do
Estado e que acredita na universidade pública e gratuita. Considerou
que a UEMG é fator de desenvolvimento e integração regional e que,
como a UNESP, foi concebida para ser uma instituição "multicampi".
No entanto, na prática, a UEMG é apenas o "campus" de Belo
Horizonte.

Quanto à questão do financiamento, sugeriu uma luta por 1% do
ICMS anual para universidades e atentou para a importância de a
FAPEMIG fazer investimentos em pesquisa básica na UEMG e
priorizar a celebração de convênios com o próprio Estado.

O Prof. Gilson acredita que deve haver uma modificação da Lei n°
11.539, com vistas a novo programa de reabsorção, em busca de um
ensino superior de qualidade, público e gratuito, bem como uma
alteração estatutária, para que as unidades tenham voz no Conselho
Universitário. Reivindicou ainda um estreitamento de relações entre as
áreas administrativa e acadêmica das unidades e a reitoria da UEMG,
bem como a realização de investimentos nas bibliotecas, nos
laboratórios de informática e de química, etc.

Segundo o depoente, a inadimplência na Fundação, chega a 50%, e
a unidade de ensino não tem sede própria.

4.1.7 - Prof. Ronaldo Carvalho de Figueiredo
Representando a Fundação Cultural Campanha da Princesa, o Prof.

Ronaldo ressaltou sua posição de que, quanto ao aspecto da opção
de fazer parte ou não do projeto UEMG, deve ser feita ampla consulta
coletiva; consignou, entretanto, a esperança que comunidade
acadêmica tem com relação à absorção.

Constatando a impossibilidade de o Estado absorver todas as
unidades agregadas, sugeriu a busca de soluções alternativas ou
paralelas ao processo de absorção. Ressaltou a necessidade de
bolsas de estudo para alunos carentes, de formação continuada para
professores e de investimento em infra-estrutura. A inadimplência é

rÀ



1742
alta na instituição porque muitos alunos, sem condições
financeiras, iniciam seus estudos na esperança da futura absorção da
Fundação pela UEMG, o que tornaria público e gratuito o ensino
superior lá ministrado.

4.1.8 - Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG
O Reitor da UEMG abordou questões de ordens política e financeira.

Quanto à questão política, centrou-se no compromisso público,
assumido por escrito pelo Governador do Estado, de que tornaria
viável a universidade. Quanto à questão financeira, enfatizou que o
dinheiro que se destina a uma universidade não é custo, mas
investimento.

Em seguida, fez o registro de algumas questões que considera
vitais. A primeira quanto ao debate que vem ocorrendo desde a
criação da UEMG, em 1989, entre o Legislativo - que se empenha em
ver implantado o modelo por ele traçado - e o Executivo, que alega a
sua incapacidade financeira em assumir tal modelo. A segunda
relativa ao fato de que UEMG jamais contou com a garantia da
alocação sistematizada de recursos orçamentários e financeiros que
permitissem o cumprimento integral de sua tríplice função de ensino,
pesquisa e extensão, nem com a garantia de um quadro de pessoal
próprio que lhe permitisse, em grau pleno, implantar planos,
programas e projetos.

Segundo o Reitor, apesar de todos os problemas, a Universidade
muito tem feito pelo Estado. Ele apresentou a seguinte síntese da
situação atual da UEMG:

a) As quatro unidades constitutivas do "campus" de Belo Horizonte
(Escola de Música, a Escola de "Design", a Escola Guignard e a
Faculdade de Educação) se impuseram à consideração da
comunidade acadêmica brasileira e alcançaram projeção nacional. O
diploma conferido por tais instituições é motivo de orgulho para os
graduados.

b) As nove fundações agregadas, com sede nas cidades de
Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, ltuiutaba, Lavras,
Passos, Patos de Minas e Varginha, não obstante terem permanecido
nessa condição de agregadas, cresceram, se fortaleceram,
sedimentaram-se e ampliaram seu leque de ofertas e de realizações.
Em Belo Horizonte e Barbacena, são oferecidos 11 cursos regulares
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de graduação, um curso fora da sede, em Poços de Caldas, e um
curso de educação a distância, desenvolvido em seis municípios
(Projeto Veredas), com um total de 4.070 alunos. A esses dados
somam-se os das fundações agregadas, com seus 87 cursos
regulares de graduação e seus 12.657 alunos, não se incluindo nesse
total a unidade de Varginha, hoje Centro Universitário.

c) Em cursos de pós-graduação "lato sensu", de especialização, são
mais 1.165 alunos.

d) No campo da pesquisa, com financiamento da FAPEMIG, são 14
projetos em andamento em Belo Horizonte e 35 nas fundações, a par
daqueles bancados com recursos próprios, além da função de
extensão exercida pela universidade: 16 projetos na área de
comunicação, 9 na área de direitos humanos, 76 na área de cultura,
194 na área de educação, 28 na área de meio ambiente, 45 na área
de tecnologia e trabalho e 26 na área de saúde.

A seguir, o Reitor passou a centrar sua exposição nos problemas
mais cruciais que afligem a Universidade do Estado de Minas Gerais.

Quanto ao modelo estrutural, registrou o pensamento da
comunidade acadêmica da UEMG, que espera uma universidade
pública, gratuita e de qualidade. Reconheceu que essa é uma solução
que escapa do alcance da própria Universidade. Se assim não fosse,
a Universidade não estaria, há 14 anos, aguardando sua
concretização, em razão da dependência financeira do Poder
Executivo.

Seja qual for o novo modelo a ser traçado, a característica
"multicampi" da Universidade do Estado de Minas Gerais deve ser
mantida, por ser essa o seu diferencial. Tal manutenção não se daria
necessariamente na forma de absorção pura e simples das fundações
agregadas, dada a situação financeira do Estado, mas na forma de
nova consulta a cada uma delas. Desligar-se-iam as que assim o
desejassem, gerando uma nova relação a ser definida, enquanto
algumas outras poderiam ser absorvidas.

A gestão público-privada hoje praticada na UEMG assemelha-se ao
PPP, projeto do Governo ora em tramitação na Assembléia. No caso
de o Legislativo e o Executivo optarem pela manutenção do atual
modelo, os recursos arrecadados permaneceriam com a unidade que
os produziu, para manutenção de sua folha de pagamento,
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financiamento dos alunos carentes e realização de despesa de
custeio. O Governo Estadual e os Governos Municipais das unidades
constitutivas formariam um fundo com recursos dos respectivos
tesouros, gerados a partir da regulamentação do dispositivo previsto
na Lei n° 11.539 e de recursos oriundos de parceria com a iniciativa
privada para o financiamento de infra-estrutura: prédios, laboratórios,
bibliotecas. A autonomia universitária, por força de determinação
constitucional, continuaria garantida. Isso se justifica porque sua
subordinação a outros órgãos do Estado retardaria a solução de
muitos de seus problemas, onerando e emperrando serviços
administrativos. A Universidade cresceria com a incorporação de
unidades acadêmicas existentes no âmbito do Estado. Sua vocação
estatal seria plenamente cumprida pela oferta de cursos voltados à
formação de quadros superiores a serviço do Estado: graduação em
Finanças Públicas, Contabilidade Pública, Administração Hospitalar,
Administração de Materiais, Administração Tributária, Turismo de
Negócios e outros, a serem mapeados conforme as necessidades das
administrações estadual e municipal.

Para realização desses ideais, sugeriu o Reitor que o Governo
Estadual defina e desenvolva uma política para o ensino superior, que
passaria a integrar o PMDI, pela ótica do desenvolvimento econômico,
social e cultural das regiões mineiras, colocando a UEMG como um
dos projetos estruturadores no PPAG.

Relativamente ao financiamento do "campus" de Belo Horizonte,
enfatizou o Reitor que se faz absolutamente necessária a correção
dos valores alocados à Universidade para o exercício de 2004, a fim
de que esse 'campus" seja mantido com o mínimo de qualidade. Seja
qual for o modelo a ser adotado, ele deve conter, em seu bojo, forma
coerente e compatível com seu financiamento.

Quanto aos recursos humanos, a Universidade deve contar com um
quadro de pessoal compatível com suas funções, adequadamente
remunerado e com um plano de carreira único, gerido por normas de
admissão e promoção comuns a todas as unidades constitutivas. A
admissão só se daria por concurso. Em situações emergenciais de
provimento de disciplina por falta de professor, desapareceria a figura
do professor designado, que seria substituído pelo contratado de
acordo com a CLT.
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O Reitor da UEMG terminou sua explanação apresentando a

sua esperança na solução dos problemas da Universidade do Estado
de Minas Gerais, a partir dos trabalhos das duas comissões
constituídas, a da Assembléia Legislativa e a da Secretaria de Ciência
e Tecnologia.

4.1.9 - Prof. Aluísio Pimenta
O Prof. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG e atual assessor do

Governador Aécio Neves, e os Deputados Domingos Sávio e Ricardo
Duarte tiveram a oportunidade de debater o conjunto das sugestões
colhidas e apresentadas pela comissão.

Na reunião, o ilustre professor manteve a sua notória defesa em
favor da UEMG e manifestou sua disposição de que, na condição de
assessor do Executivo, estará somando-se aos esforços desta
Comissão para encaminhar ao Governador do Estado as melhores
sugestões pela efetiva implantação da Universidade do Estado.

5 - Síntese das propostas
As propostas apresentadas a seguir resultam das contribuições dos

participantes da comissão e das diversas pessoas ouvidas no
processo de consolidação das reflexões acerca das conjunturas atual
e futura do projeto UEMG. Integram o rol de propostas que compõe
este relatório: consolidação das soluções propostas quanto à
estrutura, ao funcionamento e ao financiamento da Universidade;
proposta de emenda à Constituição do Estado, a ser submetida ao
processo legislativo; anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Poder
Executivo como sugestão de reorganização da UEMG, em
substituição à Lei n° 11.539, de 1994.

Passamos, agora a comentar cada uma das propostas:
5.1 - Consolidação das alternativas propostas ao encaminhamento

das questões relativas à estrutura, ao funcionamento e ao
financiamento da Universidade

5.1.1 - Reformulação das relações existentes entre a UEMG e as
fundações agregadas.

Essa recomendação está consubstanciada na proposta de emenda
à Constituição a ser apresentada por esta Comissão e no anteprojeto
a ser encaminhado ao Governador do Estado, como sugestão para a
reorganização da UEMG, em um novo modelo.

Conforme a nova orientação, as fundações optantes deverão se
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manifestar por: integrar um sistema de entidades associadas à
UEMG, no qual a instituição permanece como entidade de direito
privado e dotada de autonomia, mas sob a supervisão da
Universidade quanto aos aspectos acadêmico-pedagógicos e
administrativos decorrentes dos termos de cooperação mútua; ou
desvincular-se da UEMG, com a garantia de incorporação, ao seu
patrimônio, dos recursos repassados pelo Estado até a publicação da
norma legal que regulamentará o novo modelo da Universidade. A
desvinculação só deverá ocorrer, ouvida a comunidade universitária.

A medida soluciona o impasse jurídico em que se encontram as
fundações optantes, que, conforme a Lei n° 11.539, de 1994,
deveriam permanecer na condição de agregadas até a sua absorção,
o que não ocorreu até então. O termo "agregado" expressa uma
situação transitória cujo prazo legal para se consumar se expirou há
vários anos. Na forma associada, haverá uma relação de cooperação
mútua entre a entidade privada, que permanecerá nessa condição, e a
universidade pública, extinguindo, assim, o vínculo juridicamente
esdrúxulo ora existente.

O Estado poderá, quando houver condições favoráveis, absorver
essas instituições, desde que estas também manifestem interesse na
absorção e que sejam cumpridos os requisitos e as prioridades
estabelecidos na lei. Após a absorção das fundações optantes
interessadas, a prioridade de absorção será das instituições listadas
no parágrafo único do art. 42 da Lei n° 11.539, mantida no § 2° do art.
34 do anteprojeto a ser apresentado ao Governador do Estado como
sugestão de reorganização da UEMG.

As medidas propostas visam, especialmente, a melhor adequação
administrativa e ao aprimoramento do ensino e das atividades de
pesquisa e extensão desenvolvidas pelas unidades que venham a se
associar à UEMG, e à concessão, a essas mesmas unidades, do
direito a voz e voto nos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa
e Extensão, fato que não ocorre no modelo vigente. Cria-se assim
uma adequada relação de associatividade, viabilizando a coordenação
da Reitoria, como órgão superior da autarquia, na vida das instituições
de economia e gestão próprias, no que se refere à supervisão e às
orientações acadêmica e administrativa, ao registro acadêmico e à
emissão de diplomas, à criação de cursos e à oferta de vagas, ao
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apoio financeiro, ao estímulo à pesquisa, à melhoria de bibliotecas
e laboratórios, a programas de capacitação docente e assistência ao
estudante na forma de bolsas de estudos, estágios e outras.

5.1.2 - Aprimoramento das parcerias público-privadas no
desenvolvimento de projetos de expansão e diversificação dos cursos
e das atividades oferecidos e na ampliação de oportunidades de
acesso ao aluno

A universidade contemporânea deve estar integrada na sociedade.
Os vários exemplos de integração universidade-empresa e
universidade-órgãos públicos demonstram a possibilidade de
benefícios recíprocos, passando a ser uma preocupação emergente
da política educacional brasileira. O estreitamento das parcerias entre
as universidades e os setores público e privado permitirá expandir a

- oferta do ensino superior, diversificar as modalidades de instituição e
de cursos oferecidos, promovendo melhor adequação desses às
demandas verificadas no mercado de trabalho. O incremento dos
recursos investidos em pesquisa e qualificação de recursos humanos
gera empregos, incentiva a produção nacional do conhecimento e cria
as bases para o desenvolvimento sustentado.

A própria relação da UEMG com as fundações hoje agregadas
constitui já uma importante parceria entre o público e o privado, que
tem redundado em significativas melhorias na oferta e na qualidade
dos cursos e das atividades desenvolvidos nas instituições de ensino;
porém, é preciso aprimorar e expandir as parcerias público-privadas,
que possivelmente serão a forma mais profícua de desenvolvimento
da UEMG. Esse aprimoramento deve traduzir-se em benefícios mais
diretos para o alunado, em especial para aqueles que não podem
arcar com o custo dos estudos.

O "workshop" FIEMG-UEMG - Parcerias em Educação e Tecnologia,
ocorrido em 31/7/2003 e 1 01812003, demonstrou que pode ser viável e
produtiva a articulação entre a Universidade e as entidades envolvidas
diretamente com os setores produtivos, as quais têm por objetivo
potencializar o desenvolvimento econômico e social do Estado. O
encaminhamento dos trabalhos do "workshop" prevê a constituição de
uma comissão, representativa das instituições, para acompanhar e
implementar as propostas, o que poderá resultar na elaboração de
convênios para a operacionalização delas.

rs



1748
Nas reuniões desta Comissão Especial com representantes do

Sistema FIEMG ficaram evidenciadas as possibilidades de parceria
com o setor privado no que se refere à montagem de cursos e
desenvolvimento de pesquisas voltados para as necessidades e
vocação das regiões. A contrapartida dos benefícios auferidos pela
UEMG com o financiamento total ou parcial para implementação de
infra-estrutura e custeio do acesso dos estudantes aos cursos e aos
projetos desenvolvidos seria a formação de recursos humanos
especializados e o implemento de pesquisas e projetos de interesse
dos setores produtivos envolvidos na parceria.

O Projeto de Lei n° 889/2003, de autoria do Governador do Estado,
que cria o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, no
âmbito da administração pública, tem como objeto, entre outros, o
desenvolvimento de projetos nas áreas de educação, ciência,
pesquisa e tecnologia. Nesse sentido, sugerimos que, no Plano
Estadual de Parcerias Público-Privadas, previsto na futura lei como
instrumento de referência no planejamento das ações de governo no
âmbito do programa, seja priorizada a apresentação e a viabilização
de projetos de parcerias em que figure a UEMG.

5.1.3 - Destinação de recursos da Loteria do Estado de Minas
Gerais ao financiamento da UEMG

A Lei n° 11.539, de 1994, que dispõe sobre a Universidade do
Estado de Minas Gerais, prevê, como uma das fontes de receita da
UEMG, a destinação de recursos da Loteria do Estado de Minas
Gerais. No entanto, tal dispositivo nunca foi aplicado e carece de
regulamentação para que os repasses se efetivem.

A Lei Delegada n° 88, de 2003, que dispõe sobre a estrutura
orgânica básica da Loteria do Estado de Minas Gerais, preceitua que
a autarquia tem por finalidade, mediante exploração de jogos lotéricos,
gerar recursos e destiná-los às áreas de educação, desporto e
assistência, entre outras áreas de relevância social.

Portanto, é lícita e plausível que parte do financiamento para a
UEMG provenha da destinação de percentual dos lucros líquidos
advindos da exploração de jogos. E uma forma de complementação
de recursos para a universidade que não acarreta nenhum ônus para
o Estado, ao mesmo tempo em que consiste num retorno muito
proveitoso para a sociedade dos recursos investidos por ela ao

rs



1749
participar dos jogos. Sabe-se que, hoje, a distribuição dos lucros
líquidos auferidos com os jogos favorece algumas entidades que não
possuem de forma alguma a importância e a potencialidade de
desenvolvimento para o Estado que detém a UEMG. Além disso, são
repassados recursos para várias entidades privadas que já possuem
financiamento próprio.

Como forma de viabilizar o repasse de recursos da Loteria para a
UEMG, esta Comissão Especial subscreveu a Subemenda n° 2 à
Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, apresentado ao Projeto de Lei n°
150/2003, prevendo nova forma de redistribuição dos recursos da
Loteria em que seja reservado à (JEMG um percentual de 10% dos
lucros líquidos dos jogos.

Independentemente da aprovação da subemenda, o próprio
Governador do Estado sugeriu a destinação de recursos da Loteria
como uma das alternativas possíveis de financiamento da UEMG.
Dessa forma, esta Comissão espera que, de uma ou de outra forma,
seja consignado em norma específica, com a devida regulamentação,
a efetivação de repasse de um percentual definido dos lucros líquidos
auferidos com a exploração de jogos da Loteria do Estado em
benefício da UEMG. Uma alternativa seria a criação de uma extração
especial ou uma loteria universitária, com destinação de 100% de
seus lucros líquidos para a manutenção da Universidade.

5.1.4 - Disponibilização de imóveis públicos para obtenção de
recursos financeiros para a universidade.

A exemplo do que propunha o Projeto de Lei n° 1.901, de 8/9/98, do
Governador Eduardo Azeredo, o Estado seria autorizado a doar
imóveis de sua propriedade à UEMG, com o objetivo de que estes
fossem dados em garantia de operações financeiras, vendidos a
terceiros ou como objetos de dação em pagamento.

Um projeto em parceria com o BNDES foi planejado nos termos do
que dispunha a proposição de lei, mas foi interrompido, em
decorrência do arquivamento da referida proposição. Não tendo sido
concretizadas as doações, as operações que dela poderiam decorrer
não tiveram como ser efetuadas.

Dessa forma, sugerimos que seja resgatada a idéia do Projeto de
Lei n° 1.901/98 e efetuado novo levantamento dos imóveis que
possam ser disponibilizados pelo Estado, com o posterior envio à
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Assembléia Legislativa do projeto de lei de autorização das
doações.

5.1.5 - Suplementação dos recursos em favor da UEMG no
orçamento de 2004.

Ao longo do ano de 2003, estão sendo previstos cortes nos recursos
repassados pelo Estado da ordem de 31%, aproximadamente, em
relação ao que previa a dotação inicial autorizada no orçamento. A
Proposta Orçamentária apresentada para o exercício de 2004 reserva
pouco mais de R$14.000.000,00 para a Universidade do Estado. E o
menor montante orçamentário reservado à UEMG, desde 1996. Dos
recursos previstos, mais de R$10.000.000,00 deverão ser alocados
nas despesas com pessoal.

Segundo o Reitor José Antônio, a suplementação de recursos no
orçamento é indispensável para que o "campus" de Belo Horizonte
possa funcionar com um mínimo de qualidade. Além disso, para
qualquer modelo que venha a ser adotado, será necessário que uma
parte do financiamento da instituição seja estável e contínua, que
permita um planejamento eficaz das ações e em valores compatíveis
com a missão a ser desempenhada pela universidade.

Depende também de alocação sistematizada e suficiente de
recursos a manutenção de um quadro de pessoal adequadamente
remunerado, que possua um plano de carreira único e que seja gerido
por normas de admissão e promoção comuns a todas as unidades
constitutivas. O professor designado não possui obviamente o mesmo
compromisso com a instituição que o docente efetivo ou o contratado
com vínculo permanente. O investimento em um quadro permanente
de professores é condição fundamental para que se mantenha o nível
de qualificação de recursos humanos necessário ao cumprimento
pleno dos objetivos da universidade.

O ideal, no entendimento desta Comissão, é que os recursos
orçamentários destinados à UEMG atinjam progressivamente o
percentual de 1% das receitas correntes ordinárias do Estado.

5.1.6 - Incorporação à estrutura da UEMG de outras entidades
públicas estaduais de ensino e pesquisa.

No anteprojeto de lei de organização da UEMG abre-se a
possibilidade de serem incorporados à universidade outras entidades
públicas de ensino e pesquisa.
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Poderiam ser incorporados o Centro Tecnológico de Minas

Gerais - CETEC, a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais - (JTRAMIG, o Instituto Cândido Tostes, o Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA, a Escola de Governo, a Fundação
Helena Antipoff, a Fundação João Pinheiro, o Centro de Formação de
Oficiais da Polícia Militar, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil,
entre outras. Tais instituições exercem predominantemente atividades
nos campos afins aos da UEMG, promovendo cursos superiores,
profissionalizantes em nível médio e de formação livre, bem como
pesquisas e difusão tecnológica, artística e cultural.

Caso fossem incorporadas as referidas entidades, seu patrimônio,
funções e recursos orçamentários seriam assumidos pela UEMG,
havendo redução do quadro de diretores e das estruturas de apoio, o
que geraria economia e conseqüente ganho de produtividade e
eficácia no seu funcionamento. Ademais, como a UEMG é dotada de
autonomia regida por legislação específica, as referidas entidades,
que atualmente são administrativa e financeiramente subordinadas a
outros órgãos e entidades, ganhariam mais independência em suas
ações.

Além disso, a UEMG sairia fortalecida por ganhar novas formas de
inserção nas funções de produção de pesquisa e tecnologia e
formação de pessoal especializado; pela ampliação de suas
possibilidades de captação de recursos e pela diversificação de seus
cursos de graduação. Tudo isso daria condições para que a UEMG
ampliasse o seu reconhecimento como universidade e permitiria maior
sintonia com as necessidades das regiões e do mercado de trabalho.

5.1.7 - Criação de um fundo de apoio ao estudante da UEMG
O fundo seria gerido pela Reitoria e teria como objetivo viabilizar a

permanência de alunos carentes em seus cursos de graduação. Os
recursos provenientes da contribuição de estudantes e entidades em
parceria com determinado 'campus" seriam aplicados exclusivamente
em benefício dos alunos, sem prejuízo da parcela que decorresse da
distribuição dos recursos do Estado.

Os recursos do fundo seriam provenientes:
- de parcela da exploração de jogos lotéricos destinada à UEMG;
- da contribuição dos alunos matriculados em cursos de graduação

mantidos pela Universidade;
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- de percentual incidente sobre a receita arrecadada com

anuidades escolares dos cursos de graduação mantidos pelas
fundações associadas à UEMG;

- de receitas provenientes de convênios, contratos e instrumentos
congêneres celebrados com entidades públicas e privadas nacionais e
estrangeiras;

- de subvenções, doações, auxílios e contribuições de pessoas
físicas e jurídicas de direito privado;

- de reembolso de assistência financeira prestada ao aluno;
- de outras receitas tais como: eventos promovidos pelos alunos,

aplicação financeira de eventuais disponibilidades de caixa, etc.
O plano de distribuição dos recursos seria elaborado conforme o

número e o perfil socioeconômico dos alunos matriculados. O aluno
beneficiado com financiamento do fundo poderia ressarcir a UEMG na
forma de:

- reposição ao Fundo dos valores recebidos, na forma da
regulamentação;

- contraprestação de serviços em benefício de entidades públicas e
privadas que firmarem parcerias com a Universidade, de instituições
de pesquisa e estabelecimentos de ensino municipais e estaduais ou
da própria Universidade.

Os financiamentos seriam concedidos para um período letivo. A
renovação, em outro período, dependeria do desempenho escolar do
aluno.

5.1.8 - Articular junto às centrais sindicais mecanismos de parceria
entre a UEMG e o Governo Federal, visando à aplicação de recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT na formação tecnológica e
qualificação profissional dos alunos trabalhadores.

5.1.9 - Priorizar a UEMG no desenvolvimento de projetos nas áreas
de treinamento, reciclagem e formação de recursos humanos,
extensão e pesquisa, junto aos órgãos da Administração Pública
Direta e Indireta do Estado.

5.2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°/2003

Acrescenta parágrafo ao art. 199 e dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° - Fica acrescido ao art. 199 da Constituição do Estado o

seguinte § 40:

"Art. 199-
§ 4° - As relações jurídicas entre os órgãos e entidades da

Administração Pública direta e indireta do Estado e as universidades
públicas estaduais serão disciplinadas por normas específicas.".

Art. 20 - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias o seguinte art. 122:

"Art. 122 - As fundações educacionais de ensino superior que
efetuaram a opção prevista no inciso 1 do § l' do art. 82 do ADCT da
Constituição do Estado e passaram à condição de agregadas à
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, manifestar-se-ão,
no prazo e nos termos definidos em lei, por uma das seguintes
opções:

- associar-se à UEMG, com vistas ao estabelecimento de
cooperação mútua, mantida a autonomia administrativa, financeira e
patrimonial da fundação optante;

II - desvincular-se da Universidade, ouvida a comunidade
universitária.

Parágrafo único - As fundações que fizerem a opção prevista no
inciso 1 poderão ser absorvidas, caso haja manifesto interesse do
Estado e da instituição, atendidas as prioridades e os requisitos
estabelecidos em lei.".

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

Justificação: A UEMG, criada na Constituição e organizada em lei
como autarquia de regime especial, não tem podido exercer a
autonomia a ela garantida constitucionalmente ao ser tratada pelo
poder público como qualquer órgão da administração, com a
obrigatoriedade de se submeter a normas administrativas de âmbito
geral. Como exemplo, entre várias outras normas, há o Decreto n°
37.924, de 1996, que submete a locação de veículos por órgãos e
entidades que compõem a estrutura do Poder Executivo a parecer
prévio da secretaria competente. Isso transforma o episódico aluguel
de um ônibus para transporte de alunos em um processo burocrático
demorado e desgastante. Para desempenhar com agilidade e
eficiência as suas ações, a UEMG precisa ser respeitada em sua
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autonomia. A inclusão do § 4° ao art. 199, que trata das
instituições universitárias, vem afirmar o caráter específico das
relações entre a administração pública e a Universidade, ao exigir que
estas sejam disciplinadas por normas legais próprias.

Com relação aos dispositivos que se pretendem acrescentar ao
ADCT, temos a considerar o que se segue.

Até este momento, as nove fundações educacionais criadas ou
instituídas pelo poder público que fizeram a opção prevista no § 1° do
inciso 1 do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de 1989 não
foram absorvidas pela UEMG, criada sob a forma de autarquia no art.
81. Permaneceram essas instituições no limbo jurídico, aguardando
que o Estado cumprisse o mandamento constitucional da absorção,
cuja possibilidade de concretização - nos moldes pretendidos na
Constituição e na Lei n° 11.539, que organizou a Universidade - se
mostra a cada ano mais remota, em face das dificuldades financeiras
que assolam o Estado.

No entanto, não se pretende com essa proposta extinguir as
possibilidades de absorção, mas sim adequá-las à conjuntura atual.

A maioria das escolas mantidas pelas fundações optantes
desenvolveu-se bastante desde a criação da UEMG: os cursos e as
atividades oferecidos foram diversificados, o número de funcionários
das unidades, ampliado e aprimorada a qualificação do corpo docente.
Tudo isso foi possível pela chancela do nome UEMG e pelo profícuo
trabalho desenvolvido pela reitoria da Universidade. Mesmo não tendo
sido implantada da forma como previa o texto constitucional, muitas
oportunidades foram abertas àquelas unidades, o que lhes
proporcionou maior visibilidade e competitividade na obtenção de
financiamento junto a entidades de fomento. O resultado disso é que
houve uma efetiva inserção da UEMG nas diversas regiões do Estado,
o que hoje é reconhecido e valorizado pelos inúmeros municípios
cobertos pelas ações da Universidade. Justifica-se, portanto, o
implemento de nova tentativa de promover a consolidação da
instituição.

Porém, passadas quase uma década e meia da criação da UEMG,
encontramo-nos diante de uma nova ordem econômica e
administrativa, a exigir um modelo de universidade com ela
compatível, O Estado não dispõe, por enquanto, de recursos
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suficientes para implantar a UEMG conforme o modelo legalmente
estabelecido. Portanto, hãoque se buscar outras formas de viabilizar o
funcionamento da Universidade que, ao mesmo tempo em que
preservem a intenção original do constituinte mineiro de criar uma
instituição de ensino, pesquisa e extensão que constitua um pólo de
integração e desenvolvimento regionais, sejam definidas conforme
uma orientação contemporânea de administração pública, voltada
para o gerenciamento e para a articulação entre os diversos níveis do
poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada.

Assim, a criação de um sistema de associação entre as unidades
agregadas e a Universidade, em forma de parceria público-privada, irá
possibilitar a expansão planejada do ensino superior no Estado e se
refletirá em desenvolvimento econômico e social das regiões mineiras,
solucionando, ao mesmo tempo, o impasse jurídico em que se
colocaram essas fundações ao longo dos anos. A lei deverá prever
formas de destinar ao aluno carente uma razoável parcela dos
benefícios advindos dessa e de outras parcerias da mesma natureza,
pois a democratização do acesso e a manutenção da permanência do
aluno na universidade devem constituir o objetivo prioritário das
futuras parcerias.

Por todas essas razões é que esperamos o apoio deste parlamento
à proposta de emenda à Constituição ora apresentada.

5.3 - Anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Poder Executivo como
sugestão de reorganização da UEMG

ANTEPROJETO DE LEI N°/2003
Dispõe sobre a reorganização da Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Pessoa Jurídica

Art. 1° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
criada pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado, é uma autarquia de regime especial,
pessoa jurídica de direito público, com sede e foro em Belo Horizonte,
tem patrimônio e receita próprios e goza de autonomia didático-
científica, administrativa e disciplinar, incluída a gestão financeira e
patrimonial.
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§ 1° - A autonomia a que se refere o "caput" deste artigo

abrange todos os atos e ações da Universidade necessários à
definição, ao desenvolvimento, à operacionalização e à concretização
de suas atividades administrativas, patrimoniais, financeiras, de
pessoal, de ensino, de pesquisa e de extensão.

§ 2° - As expressões Universidade do Estado de Minas Gerais,
Universidade, Autarquia e UEMG eqüivalem-se nesta lei.

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 2° - A Universidade tem por finalidade o desenvolvimento das
ciências, da tecnologia, das letras e das artes e a formação de
profissionais de nível universitário mediante o exercício do ensino, da
pesquisa e da extensão.

Art. 3° - Compete à Universidade, observado o princípio da
- indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão:

- contribuir para a formação da consciência regional, produzindo e
difundindo o conhecimento dos problemas e das potencialidades do
Estado;

II - promover a articulação entre ciência, tecnologia, arte e
humanidades em programas de ensino, pesquisa e extensão;

III - desenvolver as bases científicas e tecnológicas necessárias ao
melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis,
dos bens e dos serviços requeridos para o bem-estar social;

IV - formar recursos humanos necessários à reprodução e à
transformação das funções sociais;

V - construir referencial crítico para o desenvolvimento científico,
tecnológico e artístico nas diferentes regiões do Estado, respeitadas
suas características culturais e ambientais;

VI - elevar o padrão de qualidade do ensino e promover a sua
expansão, em todos os níveis;

VII - oferecer alternativas de solução para os problemas específicos
das populações à margem da produção da riqueza material e cultural;

VIII - assessorar governos municipais, grupos socioculturais e
entidades representativas no planejamento e na execução de projetos
específicos;

IX - promover ideais de liberdade e solidariedade para a formação
da cidadania nas relações sociais, bem como o intercâmbio cultural,
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artístico, científico e técnico com instituições nacionais,
internacionais e estrangeiras;

X - contribuir para a melhoria da qualidade de vida das regiões
mineiras.

Seção li
Da Autonomia da Universidade

Art. 40 - A autonomia didático-científica da Universidade consiste na
faculdade de:

- estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão, de
maneira integrada e indissociável;

II - criar, modificar e extinguir cursos e programas de educação
superior, observadas as necessidades e as demandas da região em
que atua;

III - organizar, avaliar e reformular os currículos de seus cursos;
IV - estabelecer seu regime escolar e didático;
V - fixar o número de vagas, critérios de seleção, admissão,

promoção e habilitação de alunos;
VI - conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades

universitárias;
VII - produzir pesquisa, desenvolver tecnologias e realizar atividades

de extensão, de acordo com a vocação regional e as potencialidades
de cada unidade.

Art. 50 - A autonomia administrativa consiste na faculdade de:
- aprovar e alterar o Estatuto, o Regimento Geral e os demais

ordenamentos normativos:
II - organizar e encaminhar listas tríplices de docentes ao

Governador do Estado para nomeação do Reitor e do Vice-Reitor;
III - editar, publicar e divulgar matéria inerente à sua tríplice função

de ensino, pesquisa e extensão:
IV - firmar contratos, acordos e convênios com entidades de direito

privado, com o Estado e com os municípios, com vistas ao
desenvolvimento de programas comuns e à utilização de
dependências e instalações físicas necessárias às suas atividades;

V - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e
administrativo, assim como o plano de cargos e salários, atendidas as
normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis;

VI - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com
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as normas gerais concernentes;

Art. 60 - A autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste na
faculdade de:

- constituir e administrar o seu patrimônio e dele dispor;
II - aceitar subvenções, doações, heranças, legados e cooperação

financeira provenientes de acordo com entidades públicas ou
privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;

III - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais e executar sua
receita e despesa;

IV - administrar os rendimentos próprios conforme as suas
necessidades;

V - realizar operações de crédito ou de financiamento, com
aprovação do Estado, para aquisição de bens imóveis, instalações e
equipamentos;

VI - aprovar e executar planos, programas e projetos de
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de
acordo com os recursos alocados em seu orçamento;

VII - projetar, construir e realizar as obras de conservação e reforma
de sua rede física;

VIII - adquirir bens permanentes e de consumo e locar os imóveis e
serviços necessários ao exercício de suas funções;

IX - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas
peculiaridades de organização e funcionamento.

Art. 7° - A autonomia disciplinar consiste na faculdade de:
- estabelecer critérios e normas que promovam o respeito e o

relacionamento solidário entre os membros da comunidade
universitária;

II - prescrever medidas que estimulem o cumprimento dos preceitos
estabelecidos e adotar regime de sanções e de recursos cabíveis.

Seção III
Do patrimônio e da receita

Art. 80 - Constituem patrimônio da Universidade:
- o acervo de bens móveis e imóveis, ações, direitos e outros

valores que lhe forem destinados pelo Estado;
II - os bens móveis e imóveis pertencentes às fundações

educacionais que venham a ser absorvidas pela UEMG nos termos do
art. 21 da Lei n° 11.539 1 de 22 de julho de 1994;
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III - doações e legados de pessoas físicas ou pessoas jurídicas

públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras;
IV - bens e direitos de que venha a ser titular.
Art. 90 - Constituem receita da UEMG:

- recursos de dotações consignadas em orçamento da União, do
Estado ou de mnicípio ou resultantes de fundos e programas
especiais;

II - auxílios ou subvenções de poderes, órgãos ou entidades
públicos ou privados, nacionais, internacionais ou estrangeiros;

III - recursos que lhe forem destinados pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -;

IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a terceiros;
V - recursos que lhe forem destinados pela Loteria do Estado de

Minas Gerais;
VI - outras rendas de qualquer natureza.
Parágrafo único - O Poder Executivo regulamentará o disposto no

inciso V deste artigo no prazo de noventa dias contados da data de
publicação desta lei.

Capítulo II
Da estrutura da Universidade

Art. 10 - Compõem a estrutura da Universidade do Estado de Minas
Gerais:

- Unidades Colegiadas de Deliberação Superior:
a - de deliberação geral: Conselho Universitário;
b - de deliberação técnica: Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão;
c - de fiscalização econômico-financeira: Conselho Curador.
II - Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos

Superiores:
a - Auditoria Seccional;
b - Secretaria dos Conselhos Superiores.
III - Unidades de Direção Superior:
a - Reitoria;
b - Vice-reitoria.
IV - Unidades de Assessoramento Superior:
a- Gabinete;
1 - Assessoria de Comunicação Social;
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b - Procuradoria;
c - Assessoria.
V - Unidades de Coordenação e Execução:
a - Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças:
1 - Departamento de Planejamento e Orçamento:
1.1 - Divisão de Orçamento;
1.2 - Divisão de Estatística e Informação;
1.3 - Divisão de Contratos e Convênios;
1.4 - Divisão de Organização, Sistemas e Métodos;
2 - Departamento de Gestão de Recursos Humanos:
2.1 - Divisão de Pessoal;
2.2 - Divisão de Recursos Humanos;
3 - Departamento de Material, Patrimônio e Serviços:
3.1 - Divisão de Material e Compras;
3.1.1- Serviço de Almoxarifado;
3.2 - Divisão de Patrimônio;
3.3 - Divisão de Transportes e Serviços Gerais;
4 - Departamento de Finanças:
4.1 - Divisão de Contabilidade;
5 - Departamento de Informática:
5.1 - Divisão de Manutenção e Assistência Técnica;
5.2 - Divisão de Análise de Sistemas;
6 - Departamento de Planejamento Físico e Obras:
6.1 - Divisão de Manutenção e Obras;
b - Pró-reitoria de Ensino:
1 - Coordenadoria de Graduação;
1.1 -Divisão de Legislação do Ensino;
1.2 - Divisão de Análise de Projetos;
2 - Coordenadoria de Processo Seletivo;
3 - Coordenadoria de Pós-graduação;
4 - Coordenadoria de Educação à Distância;
5 - Coordenadoria de Bibliotecas;
6 - Departamento de Registro Acadêmico:
6.1 - Divisão de Registro de Diplomas;
c - Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão:
1 - Coordenadoria de Pesquisa;
2 - Coordenadoria de Programas de Bolsas de Pesquisa;
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3 - Coordenadoria de Programas e Projetos de Extensão;
4 - Coordenadoria de Cultura, Arte e Esporte:
4.1 - Núcleo de Estudos Afro-brasileiros;
5 - Coordenadorja de TV Universitária;
6 - Centro de Educação Continuada;
7 - Centro de Psicologia Aplicada.
d - Diretoria de Acompanhamento e Supervisão dos "Campi"

Associados:
1 - Divisão de Supervisão e Apoio;
2 - Divisão de Acompanhamento e Avaliação.
Parágrafo único - A competência, a composição e as normas de

funcionamento das unidades previstas nesta seção serão fixadas no
estatuto da Universidade, aprovado por decreto.

Seção 1
Das Unidades Colegiadas de Deliberação Superior

Art. 11 - O Conselho Universitário é o órgão máximo de deliberação
e supervisão da Universidade, incumbindo-lhe a definição da política
geral da instituição nos planos acadêmico, administrativo, financeiro,
patrimonial e disciplinar.

Art. 12 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão
técnico superior de deliberação, coordenação e supervisão em
matéria de ensino, pesquisa e extensão.

Art. 13 - O Conselho Curador é o órgão de fiscalização
orçamentária, econômica e financeira da Universidade.

Seção li
Das Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos

Superiores
Art. 14 - A Auditoria Seccional tem por finalidade executar, no âmbito

da UEMG, as atividades de auditoria interna estabelecidas pelo
Sistema Estadual de Auditoria Interna.

Art. 15 - A Secretaria dos Conselhos Superiores tem por finalidade
organizar e secretariar as reuniões dos Conselhos e registrar, na
forma da lei, os atos delas decorrentes.

Seção III
Da Unidade de Direção Superior

Art. 16 - A Reitoria, órgão de direção superior executivo da UEMG,
compete supervisionar e controlar a realização das atividades básicas
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da Universidade e desenvolver política institucional que assegure
a autonomia didático-científica e administrativa, incluída a gestão
financeira, patrimonial e disciplinar, na forma estabelecida nas
Constituições da República e do Estado, em disposições legais e
estatutárias.

Art. 17 - O Reitor e o Vice-Reitor, escolhidos entre professores
indicados em lista tríplice elaborada pelo colégio eleitoral definido pelo
Estatuto da Universidade, serão nomeados pelo Governador do
Estado para mandato de quatro anos contados da data da posse e
exercício, permitida uma recondução.

§ 10 - O colégio eleitoral de que trata este artigo será constituído
proporcionalmente de forma a assegurar a participação dos
segmentos docente, discente e técnico-administrativo das instituições
integrantes da UEMG, sejam elas incorporadas ou associadas.

§ 2° - A escolha dos candidatos aos cargos referidos neste artigo
recairá sobre professores efetivos ou ocupantes de função pública
integrantes do quadro de
professores integrantes dos
associados, desde que conten
exercício na respectiva
desempenhando a função.

§ 30 - o processo eleitoral
Conselho Universitário.

Seção IV
Das Unidades de Assessoramento Superior

Art. 18 - O Gabinete é o órgão de apoio administrativo ao Reitor,
Vice-Reitor e Pró-Reitores.

Art. 19 - A Assessoria de Comunicação Social é o órgão técnico de
realização de atividades de divulgação, imprensa e relações públicas.

Art. 20 - A Procuradoria é o órgão técnico de assistência jurídica à
Universidade, defendendo seus direitos e interesses de forma judicial
ou extrajudicial, representando legalmente a UEMG nas ações em que
seja envolvida.

Art. 21 - A Assessoria é o órgão técnico de assessoramento ao
Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores.

Seção VI
Das Unidades de Coordenação e Execução

pessoal da Universidade ou sobre
quadros de pessoal dos "Campi"

i com o mínimo de dez anos de efetivo
instituição de ensino e estejam

será regulamentado em Resolução do
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Art. 22 - As Pró-Reitorias de Planejamento, Gestão e Finanças,

de Ensino e de Pesquisa e Extensão são unidades de coordenação e
execução da Universidade.

Parágrafo único - Os titulares das Pró-Reitorias serão nomeados e
empossados pelo Reitor, escolhidos entre pessoas qualificadas para o
exercício das funções.

Capítulo III
Dos "Campi" Universitários

Art. 23 - Consideram-se "campi" universitários da UEMG as
estruturas organizacionais e fiscais das entidades incorporadas e as
das fundações mantenedoras dos "campi" que integrem a
Universidade na forma associada, nos termos do art. .... do ADCT da
Constituição do Estado e desta lei.

Art. 24 - Cada "campus" universitário disporá de um órgão colegiado
de deliberação superior, cuja competência, composição e demais
normas de funcionamento serão definidas no estatuto.

Art. 25 - A estrutura dos "campi" universitários deverá, por
deliberação do Conselho Universitário, ser adequada às condições de
cada um deles, considerados, entre outros fatores:

- o número de unidades universitárias;
II - o número de cursos;
III - o grau de dispersão das unidades na malha urbana.

Seção 1
Dos "Campi" Incorporados

Art. 26 - Consideram-se "campi" incorporados as estruturas
organizacionais e fiscais das entidades absorvidas nos termos do art.

do ADCT da Constituição do Estado e desta lei.
Art. 27 - A direção executiva de "campus" fora de sede será exercida

por titular nomeado e empossado pelo Reitor, escolhido entre os
indicados em lista elaborada por colégio eleitoral, nos termos do
estatuto.

§ l O - Os candidatos ao cargo de que trata o "caput" deverão
pertencer ao corpo docente da Universidade.

§ 20 - Por sua proximidade com a infra-estrutura administrativa da
Reitoria, o "Campus" da Região Metropolitana de Belo Horizonte
reger-se-á por estrutura especial estabelecida nesta lei.

Art. 28 - A criação de novas unidades nos "campi" incorporados
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efetuar-se-á, preferencialmente, a partir de núcleos de pesquisa e
extensão consolidados.

Subseção 1
Do "Campus" da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Art. 29 - Compõem a estrutura do "Campus" da Região
Metropolitana de Belo Horizonte:

- Unidades de administração intermediária:
a) diretorias de unidade universitária;
b) vice-diretorias de unidade universitária.
II - Unidades de direção técnica:
a) coodenadorias de curso;
b) departamentos acadêmicos;
c) coordenadorias de centro;
d) biblioteca.
III - Unidades de apoio acadêmico-administrativo:
a) secretarias de unidade universitária;
b) serviços de unidade universitária.
Parágrafo único - As atribuições e competência das unidades

previstas no "caput" deste artigo serão definidas no Estatuto da
Universidade.

Seção II
Dos "Campi" Associados

Art. 30 - Consideram-se "campi" associados as estruturas
organizacionais e fiscais das entidades que fizerem a opção prevista
no inciso .... do art. .... do ADCT da Constituição do Estado e nos
termos do art. 33 desta lei.

Art. 31 - As entidades referidas no artigo anterior constituirão o
Sistema Fundacional de Ensino dos "Campi" Associados à UEMG,
que exercerá supervisões administrativa e acadêmico-pedagógica
sobre seus cursos, especialmente visando à excelência do ensino e à
ampliação de oportunidades ao estudante.

§ 1° - Será assegurado às entidades do Sistema Fundacional de
Ensino dos "Campi" Associados o direito a voz e voto no Conselho
Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em
conformidade com o que dispuser o Estatuto da Universidade.

§ 2° - No exercício da supervisão acadêmico-pedagógica, a UEMG
poderá propor reformas acadêmicas nas unidades associadas,
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implicando a criação, extinção e alteração de cursos e currículos,
a partir de características e demandas regionais e condicionadas à
expansão de oportunidades de parcerias com entidades públicas e
privadas.

Art. 32 - A unidade associada remeterá à Reitoria planilha de custos
dos valores a cobrados nas mensalidades.

Art. 33 - Poderão se associar à UEMG, mediante convenção
específica, outras entidades cujas atividades sejam consideradas de
relevante interesse para o cumprimento dos objetivos da
Universidade, mediante a comprovação de regularidade
administrativa, financeira e acadêmica da entidade, mediante estudos
realizados pela Reitoria.

Capítulo IV
Da incorporação e da extinção de entidades

Ai. 34 - As entidades referidas no art. 21 da Lei 11.539, de 22 de
julho de 1994, que fizeram a opção prevista no inciso 1 do § 1° do art.
82 do ADCT da Constituição Estadual, optarão, no prazo de noventa
dias da publicação desta lei, por:

- integrar o Sistema Fundacional de Ensino dos "Campi"
Associados à UEMG referido no ai. 30 desta lei;

II - desvincular-se da UEMG, garantida a integração a seu
patrimônio dos recursos públicos estaduais eventualmente recebidos
até a data de publicação desta lei.

§ 1° - As entidades que fizerem a opção prevista no inciso 1 deste
artigo poderão ser absorvidas, condicionado esse ato ao interesse
comum do Estado e da entidade e atendidas as prioridades e os
requisitos estabelecidos no ai. 36.

§ 2° - Decorrida a absorção das fundações optantes nos termos do
parágrafo anterior, terão prioridade para absorção as seguintes
entidades:

- Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA -, de Belo
Horizonte;

II - Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -

III - Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá - FEPI -;
IV - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;
VI - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
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Cataguases - FAFIC -;

VI - Instituto Católico de Minas Gerais - ICMG -, de Coronel
Fabriciano;

VII - Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio.
Art. 35 - O Governo do Estado definirá, nas Leis do Plano Plurianual,

de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento, as diretrizes, os
objetivos, as metas e os recursos para desenvolvimento, manutenção,
expansão, qualificação, criação de novos cursos, unidades e absorção
de entidades associadas propostos pela autarquia.

Art. 36 - Observado o disposto no artigo anterior, a autorização para
instalação de novas unidades nos "campi" incorporados e a absorção
de entidades fundacionais mantenedoras dos "campi" associados
serão efetuadas por decreto do Governador, mediante indicação do
Conselho Universitário, ficando a Reitoria responsável pela verificação
da observância do disposto no art. 199 da Constituição do Estado e
pelo atendimento dos requisitos legais, administrativos, financeiros e
acadêmicos.

§ 1 1 - A absorção das fundações educacionais associadas
obedecerá aos seguintes critérios de prioridade:

- localização geográfica não atendida por ensino público superior;
li - compatibilidade entre os cursos oferecidos e a vocação regional.
§ 20 - São requisitos para absorção das fundações educacionais:

- identificação com a missão da Universidade, em consonância
com a realidade da região onde esteja localizada a unidade,
observados os padrões de excelência acadêmica e científica;

II - respeito aos princípios de autonomia universitária, do pluralismo
de idéias e de concepções filosóficas, políticas, éticas, religiosas e
pedagógicas e da democratização das formas e métodos internos de
gerenciamento, administração e planejamento das atividades-meio e
das atividades-fim;

III - definição das metas e objetivos a serem atingidos a curto, médio
e longo prazo, no que respeita às atividades-meio e atividades-fim;

IV - qualificação e titulação do corpo docente, conforme requisitos
legais e disposições da Universidade;

V- existência de instalações físicas e acadêmicas adequadas;
VI - existência de projetos de ensino, pesquisa e extensão que

correspondam	às exigências da qualidade e	estejam
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preferencialmente voltados para as necessidades regionais;

VII - comprovação de regularidade fiscal;
VIII - comprovação de saneamento financeiro, até mesmo quanto a

obrigações trabalhistas e previdenciárias.
§ 30 - Cumpridos os requisitos expressos no § 20 deste artigo, a

Reitoria da UEMG, com o pronunciamento favorável do Conselho
Universitário, oficiará ao Governador do Estado solicitando o decreto
de absorção.

Capítulo IV
Da Representação Estudantil

Art. 37 - O corpo discente da UEMG, constituído dos alunos
matriculados nos cursos de graduação e de pós-graduação "stricto
sensu" das unidades incorporadas e associadas, terá os deveres e os
direitos previstos na legislação de ensino, no estatuto, no regimento e
nos demais mandamentos universitários.

Parágrafo único - A representação estudantil no Conselho
Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no
Conselho Curador e nos Colegiados dos "campi" e das unidades
universitárias dar-se-á em conformidade com o disposto na legislação
específica, no Regimento Geral e nas normas universitários, vedada a
participação do mesmo representante em mais de um órgão.

Art. 38 - São órgãos de representação estudantil:
- Diretório Central dos Estudantes - DCE -;

II - Diretório Acadêmico do Campus Universitário;
III - Diretório Acadêmico da Unidade Universitária.

Capítulo V
Do Apoio ao Estudante

Art. 39 - A UEMG fica autorizada a instituir um sistema de apoio ao
estudante a ser por ela gerido, de modo a viabilizar a permanência,
em seus cursos de graduação, de alunos economicamente
hipossuficientes.

Art. 40 - A despesa com a assistência ao estudante a que se refere
o artigo anterior correrá por conta do Fundo de Apoio à Universidade
do Estado de Minas Gerais - FUNDUEMG - a ser criado por norma
específica, observado o disposto na Lei Complementar n° 27, de 1992

§ 10 - A constituição do FUNDUEMG poderá considerar como
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recurso:

- a receita da UEMG no inciso V do art. 9° desta lei;
- a contribuição, a ser fixada anualmente pelo Conselho

Universitário, dos alunos matriculados em cursos de graduação
mantidos pela Universidade;

III - o percentual, definido pelo Conselho Universitário, incidente
sobre a receita arrecadada com anuidades escolares dos cursos de
graduação mantidos pelas Fundações Associadas;

IV - receitas provenientes da celebração de convênios, contratos e
instrumentos congêneres celebrados com entidades públicas e
privadas nacionais e estrangeiras;

V - as subvenções, as doações, os auxílios e as contribuições de
pessoas físicas e jurídicas de direito privado;

VI - os recursos provenientes de eventos promovidos pelos alunos;
VII - o reembolso de assistência financeira prestada ao aluno;
VIII - as receitas provenientes da aplicação financeira de eventuais

disponibilidades de caixa.
Art. 41 - A UEMG será a entidade gestora do FUNDUEMG, por meio

da Comissão Gestora, a ser instituída por resolução do Conselho
Universitário, e terá como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG.

Art. 42 - Compete à Comissão Gestora:
- elaborar o Regimento Interno do FUNDUEMG;

II - elaborar a proposta orçamentária;
III - elaborar o plano de distribuição dos recursos do Tesouro

Estadual, aprovados e disponíveis, proporcionalmente ao número e
perfil socioeconômico dos alunos matriculados;

IV - propor as modalidades de apoio aos alunos e os requisitos para
a obtenção do beneficio;

V - aprovar, no âmbito da Universidade, os planos de aplicação dos
recursos.

Art. 43 - Os recursos provenientes dos alunos, pessoas físicas e
entidades em parceria com determinado "campus" serão aplicados
exclusivamente em benefício de seus alunos, sem prejuízo da parcela
que decorrer da distribuição dos recursos do Estado.

Art. 44 - Para produzir efeitos, as proposições e decisões normativas
da Comissão Central devem ser aprovadas pelo Conselho
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Universitário.

Art. 45 - O aluno beneficiado com financiamento do Fundo ressarcirá
a UEMG, na forma de:

- reposição ao Fundo dos valores acrescidos de juros reais de 6%
ao ano, no prazo máximo de cinco anos após a integralização ou
desistência de seu curso, admitido o prazo de carência de um ano.

- contraprestação de serviços em benefício de entidades públicas
e privadas que firmarem parcerias com a Universidade, de instituições
de pesquisa e estabelecimentos de ensino estaduais ou da própria
Universidade, conforme o que dispuser o Conselho Universitário.

Parágrafo único - O agente financeiro acrescentará ao valor das
parcelas cobradas a despesa bancária de cobrança de títulos
acordada com a Universidade, no caso da reposição prevista no inciso
1.

Art. 46 - As bolsas serão concedidas para um período letivo.
Parágrafo único - A renovação da bolsa dependerá do desempenho

escolar do aluno, conforme parâmetros definidos pela Comissão
Gestora.

Capítulo VI
Dos Cargos e do Pessoal

Art. 47 - Ficam identificados e codificados os cargos de provimento
em comissão da estrutura básica da UEMG a que se refere o art. 7°
da Lei Delegada n° 91, de 29 de janeiro de 2003, na forma do Anexo 1
desta lei.

Art. 48 - Os cargos de provimento em comissão da estrutura
intermediária, codificados e identificados, são os constantes do Anexo
II desta lei.

Parágrafo único - Exceto para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, a
nomeação e a designação para o exercício dos cargos de provimento
em comissão a que se referem os Anexos 1 e II desta lei, assim como
a exoneração ou dispensa dos referidos cargos, dar-se-ão por ato do
Reitor da UEMG, deles constando obrigatoriamente seus respectivos
códigos.

Art. 49 - Ficam mantidos, na estrutura intermediária da Reitoria, com
a remuneração atual, os cargos de provimento em comissão e de
recrutamento amplo criados no art. 5 0 da Lei n° 10.596, de 8 de janeiro
de 1992.
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Art. 50 - Ficam extintos:

- três cargos de Diretor-Geral de "campus", códigos UM-DGO1 a
UM-DGO3;

II - quatro cargos de Diretor de faculdade, códigos UN-DF06 a UN-
DF09;

III - quatro cargos de Vice-Diretor de faculdade, códigos UM-VD06 a
UM-VDO9;

IV - dez cargos de chefe de departamento, códigos UM-HD23 a UM-
HD32;

V - nove cargos de coordenador de curso, códigos UM-CC16 a UM-
0O24;

VI - quatro cargos de Diretor de biblioteca, códigos UM-DB07 a UM-
DB10;

VII - um cargo de Diretor de colégio, código UM-DU01;
VIII - dois cargos de chefe de secretaria, códigos UM-SH06 e UM-

SI-107;
IX - cinco cargos de chefe de serviço, códigos UM-HU16 a UM-

H U20.
Parágrafo único - Os cargos referidos nos incisos 1 a IX estão

especificados no Anexo III do Decreto n° 43.579, de 11 de setembro
de 2003.

Art. 51 - O Regime Jurídico dos integrantes do quadro de pessoal da
Universidade do Estado de Minas Gerais é o previsto no art. 1 0 da Lei
n°10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 52 - O quadro de provimento efetivo da UEMG será instituído
por lei específica.

Art. 53 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de
R$ ( ... ), observado o disposto no art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 54 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 11.539, de 22 de julho de 1994.
Anexo 1

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Anexo II
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* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Cargos de provimento em comissão da estrutura inConsiderações
Finais

Na expectativa de ter cumprido satisfatoriamente o objetivo a que
nos propusemos com a constituição desta Comissão Especial, cabe a
nós e aos nossos colaboradores, a partir de agora, construir meios
para que este trabalho produza os frutos desejados.

Agradecemos a valorosa contribuição de todos os que se
dispuseram a trabalhar conosco em favor da causa da LJEMG.

Cópias deste relatório deverão ser encaminhadas ao Governador do
Estado, ao Secretário de Ciência e Tecnologia, ao Reitor da UEMG,
aos Presidentes das fundações agregadas e ao Diretor-Geral do
"Campus" de Belo Horizonte.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Paulo Piau -

Ivair Nogueira - Leonidio Bouças.
7 - Anexo

Documentos Recebidos pela Comissão
1 - Documentação encaminhada pelo Reitor da UEMG ao

Presidente da Assembléia Legislativa, posteriormente remetida à
Comissão Especial. Assuntos principais: situação financeira e
orçamentária da UEMG, fontes e formas de financiamento, natureza
jurídica das entidades, completa análise institucional.

2 - Documentação encaminhada pela Fundação Educacional de
Divinópolis - FUNEDI. Constam dessa documentação, entre outros
documentos, histórico, natureza jurídica, missão e objetivos, estrutura
administrativa e organizacional, dados sobre os cursos de graduação
• pós-graduação, taxa de inadimplência, corpo docente, corpo técnico
• administrativo, planos de carreira, atividades de pesquisa e
orçamentos de receita e despesa (2000 a 2002).

3 - Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - da Fundação
Educacional de Divinópolis - FUNEDI.

4 - Documentação relativa às unidades acadêmicas mantidas pela
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola
(FAFILE, FACEX e ISEC). Constam dessa documentação, entre
outros documentos, estatutos, diagnósticos atuais e programas de
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capacitação docente e planos de carreira.

5 - Documentação encaminhada pela Fundação Cultural Campanha
da Princesa. Constam dessa documentação, entre outros, dados
sobre a natureza jurídica, nível de autonomia, missão e objetivos,
estrutura administrativa e acadêmica, tabelas salariais.

6 - Documentação encaminhada pela Fundação Educacional de
ltuiutaba - FEIT. Constam dessa documentação, entre outros
documentos, histórico, natureza jurídica, missão e objetivos, estrutura
organizacional, regimentos e estatutos, dados sobre os cursos de
graduação e pós-graduação, corpo docente, corpo técnico-
administrativo, plano de cargos e salários, pesquisas desenvolvidas,
orçamento de receita e despesa (2000-2003), plano de
desenvolvimento institucional.

7 - Documentação encaminhada pelas unidades acadêmicas
Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de ltuiutaba - ISEPI - e
Instituto Superior de Educação de ltuiutaba - ISEDI.

8 - Documentação encaminhada pela Fundação Educacional do
Vale do Jequitinhonha - FEVALE. Constam dessa documentação,
entre outros documentos, histórico, natureza jurídica, missão e
objetivos, estrutura administrativa e organizacional, dados sobre os
cursos de graduação e pós-graduação, tabelas salariais, estatuto.

9 - Documentação encaminhada pela Fundação de Ensino Superior
de Passos. Constam dessa documentação, entre outros documentos,
histórico, natureza jurídica, missão e objetivos, estrutura
organizacional, regimentos e estatutos, dados sobre os cursos de
graduação e pós-graduação, corpo docente, corpo técnico-
administrativo, plano de cargos e salários, pesquisas desenvolvidas,
orçamento de receita e despesa (2000-2003), plano de
desenvolvimento institucional.

10 - Relatório de atividades (2002) da Fundação de Ensino Superior
de Passos - FESP.

11 - Documentação encaminhada pela Fundação de Ensino e
Pesquisa do Sul de Minas - FEPESMIG. Constam dessa
documentação, entre outros documentos, histórico, natureza jurídica,
missão e objetivos, estrutura organizacional, regimentos e estatutos,
dados sobre os cursos de graduação e pós-graduação, corpo docente,
corpo técnico-administrativo, plano de cargos e salários, pesquisas
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desenvolvidas, orçamento de receita e despesa (2000-2003),
políticas internas, bolsas e FIES, fluxos de inadimplência.

12 - Documentação encaminhada pelo Centro Universitário de Fatos
de Minas - UNIPAM -, da Fundação Educacional de Patos de Minas.
Constam dessa documentação, entre outros documentos, histórico,
natureza jurídica, missão e objetivos, estrutura organizacional,
regimento geral, dados sobre os cursos de graduação e pós-
graduação, corpo docente, corpo técnico-administrativo, plano de
cargos e salários, pesquisas desenvolvidas, orçamento de receita e
despesa (2000-2003), políticas internas.

13 - Manual do Candidato - Processo Seletivo Conjunto - UEMG -
2004.

14- Pesquisa - Período 2000-2003 - Campus BH e FAPEMIG.
15 - Ofício do Sr. Marco Aurélio Gomes Lobo.
16 - Resposta da Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha

ao Ofício n° 2.511/2003/SOM, que encaminhou o Requerimento n°
1.271/2003, da Comissão Especial da UEMG, comprovando o
atendimento, por parte da entidade, dos requisitos constantes do § 2°
do art. 50 da Lei n° 10.323, de 1990, e do parágrafo único do art. 22 da
Lei n°11.539, de 1994.

17 - Resposta da Fundação Educacional de Patos de Minas -
FEPAM - ao Ofício n° 2.51 1/2003/SOM, que encaminhou o
Requerimento n° 1.271/2003, da Comissão Especial da UEMG,
comprovando o atendimento, por parte da entidade, dos requisitos
constantes do § 20 do art. 50 a Lei n° 10.323, de 1990, e do parágrafo
único do art. 22 da Lei n° 11.539, de 1994.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Requerimento do

Deputado Rogério Correia, apoiado pela totalidade dos Líderes com
assento nesta Casa, solicitando a retirada de tramitação de
requerimento seu em que solicita que os Projetos de Lei n os 8 e
889/2003 sejam distribuídos, em 2° turno, à Comissão de Justiça. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em que
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solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com  a
palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Rêmolo Aloise, agradeço a
V. Exa. pelo prazo estabelecido. Procurarei ser o mais sucinto
possível, mas não poderia deixar de ocupar hoje a tribuna para
discursar sobre tema que, desde a legislatura passada, venho
insistindo como essencial não só para o Brasil, mas para Minas
Gerais, evidentemente: o estabelecimento do teto salarial.

Na legislatura passada, fui autor de proposta de emenda à
Constituição que determinava ser o teto salarial máximo do Estado o
salário do Presidente da República. O seu relator foi o Deputado
Ermano Batista - o mesmo de agora, quando a emenda foi
reapresentada por mim. O Deputado Ermano Batista apresentou
substitutivo estabelecendo três subtetos salariais: um para cada Poder
- Executivo, Judiciário e Legislativo. Em cada um desses Poderes, o
teto seria o salário do seu titular. Portanto, o salário de Deputado
Estadual seria o maior da Assembléia Legislativa; o de
Desembargador, o do Poder Judiciário; e o do Governador, o do
Poder Executivo. Essa emenda, apresentada pelo relator, coincide
com a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo
Presidente Lula na reforma da Previdência. Aliás, um dos pontos altos
dessa reforma é exatamente à estabelecimento do teto salarial no
Brasil.

O Deputado Padre João e a Deputada Marília Campos, aqui
presentes, sabem da nossa luta para conseguir estabelecer esse teto.
A Constituição de 1988 já previa o estabelecimento de teto salarial e
dizia que no Brasil ninguém poderia ganhar mais que o Ministro do
Supremo. Porém, esse teto jamais foi estabelecido, porque não se
reconhecia o salário do Ministro do Supremo. Portanto, nunca foi
colocado em prática. Foi preciso o Presidente Lula ter a coragem de
elaborar a reforma da Previdência e nela estabelecer qual seria o
salário do Ministro do Supremo, para que fosse estabelecido o teto
salarial neste País. Deputado Padre João, pensei que não veria isso
acontecer. O estabelecimento do teto salarial é muito justo, pois não é
possível poucos funcionários públicos - a grande maioria dos
funcionários públicos ganha muito pouco - ganharem R$20.000,00 ou
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R$30.000,00, como ocorre nesta Assembléia, e se aposentarem
com esse salário.

Felizmente, o Presidente Lula teve a coragem de estabelecer, na
reforma da Previdência, o teto salarial, coincidindo com o que nós, do
PT, na legislatura passada e em outras, já havíamos proposto. O
Presidente, em comum acordo com o Supremo, estabeleceu o teto de
R$17.000,00 como sendo o maior salário do País. O Presidente
estipulou, como o Deputado Ermano Batista havia inserido, em sua
relatoria, na emenda constitucional que apresentei junto a diversos
Deputados, os subtetos para os Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, de comum acordo com a Câmara Federal. Para o Poder
Judiciário, foi estabelecido o subteto de R$15.000,00. Foi estipulado
também o salário do Deputado Estadual e o do Governador do
Estado, para os Poderes Legislativo e Executivo.

No Senado, essa emenda à Constituição correu o grande risco de
ser derrotada. Vários Governadores, em especial o do Rio Grande do
Sul, e o próprio PMDB posicionaram-se contrários ao estabelecimento
desse teto, seguidos de perto pelo PFL e por alguns Senadores do
PSDB e do PT, como o Deputado Babá e a Deputada Heloísa Helena,
que também ficaram contra a reforma da Previdência, colaborando,
assim, para a não-fixação de teto salarial no País.

Felizmente, prevaleceu o senso oportuno. Não posso deixar de
elogiar o Governador Aécio Neves no que diz respeito ao
estabelecimento do teto salarial. Pedi licença à Deputada Maria José
Haueisen, nossa Deputada mais experiente, para elogiar o
Governador Aécio Neves, pois foi correta a sua postura de apostar no
estabelecimento dos subtetos salariais, fazendo coro com o
Presidente Lula, que teve a coragem de propor essa idéia ao
Congresso Nacional, diferentemente do Presidente Fernando
Henrique, que jamais conseguiu, em oito anos de Governo, o
estabelecimento desse teto salarial. A ação do Governador foi positiva
para garantirmos um acordo no Senado relativamente ao
estabelecimento do teto salarial.

Solicito ao Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, que converse com
o Deputado Mauri Torres, a fim de que sela incluída, rapidamente, em
20 turno, a votação do projeto de lei do Governador do Estado, que
estabelece o salário do Governador e o teto salarial no valor de
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R$10.500,00. E justo que isso ocorra, para que tenhamos
também, no Executivo, o estabelecimento do teto. Trata-se de uma
exigência, creio, de todos os Deputados desta Casa, que se coloque
em votação, no 2 0 turno, esse projeto de lei, a fim de que seja
estabelecido um teto salarial também para o Poder Executivo.

No Poder Legislativo, alguma polêmica pode haver sobre o salário
para o Deputado Estadual. Julgo que o teto a ser estabelecido na
Casa seja o de R$9.545,00, salário atual do Deputado Estadual, e
julgo incorreto estabelecer as sessões extraordinárias e o auxílio
moradia como teto salarial, porque aquelas não ocorrem
obrigatoriamente todo mês, e este diz respeito a uma política para o
Deputado, e não para o conjunto dos servidores, que, na sua grande
maioria, mora em Belo Horizonte. Penso ser bom o salário de
R$9.500,00 para o Deputado Estadual. Não seria um salário de
marajá, mas sim um bom salário para o Brasil.

Isso se faz necessário para que possamos ter plano de carreira para
o conjunto dos funcionários, sem apertar os que ganham menos na
Assembléia Legislativa. Portanto, teremos aqui também o
estabelecimento do teto salarial. O Deputado Mauri Torres garantiu-
nos que, uma vez estabelecido nacionalmente o teto salarial com a
reforma da previdência, fará o mesmo, imediatamente, aqui na
Assembléia Legislativa. Logo, quem quiser continuar recebendo
R$50.000,00, R$40.000,00 ou R$20.000,00 recorra à justiça. Porém,
há de se estabelecer a vontade do Presidente da República e do
Congresso Nacional, que também contam com o apoio decisivo do
Governador Aécio Neves.

Aproveito para fazer uma cobrança ao Governador. Diante da
aprovação das reformas da Previdência e tributária, ambas iminentes,
peço que ele abra mão dos tarifaços n os 2, 3, 4, 5 e 6. Já conseguiu a
aprovação de um tarifaço. Anuncio que o PT, ontem, na reunião da
executiva estadual, decidiu entrar, junto com o PCdoB, com uma ação
judicial para barrar o tarifaço 1, a taxa de incêndio, se o Governador a
sancionar. Logo, poderá abrir mão dos demais tarifaços, visto que não
serão necessários, pois aprovaremos as reformas previdenciária e
tributária no Congresso Nacional. Destarte, a base do Governo não
precisará passar pelo vexame de aprovar tarifaço após tarifaço,
desgastando-se inutilmente na Assembléia Legislativa. Sei que esse
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não é o desejo dos Deputados da base do Governo, que se
arrepiam ao ouvir falar nessa questão, inclusive o Líder, que, tenho
certeza, não é apegado a tarifaço. Também sei que o Líder da
Situação, que logo irá me apartear, não é apegado a tarifaço, visto
que muito reclamou das taxas do Governador Itamar Franco, contra
as quais também votou junto com a Bancada do PT. O Governo faria
grande favor à sua própria base retirando esses tarifaços.

Peço ainda ao Governador Aécio Neves que envie urgentemente os
planos de carreira do funcionalismo, em especial o da educação, que
deveria vir em setembro. Solicito ao Deputado Mauri Torres que inclua
na pauta esse projeto para aprovação ainda este ano. E mais que
justo com o professorado do Estado, que há muito espera tratamento
mais digno por parte dos Governos, principalmente da Assembléia
Legislativa. Termino fazendo essas cobranças ao Governador. No
entanto, não poderia deixar de registrar meu apoio a ele, visto que
insistiu para que o teto salarial se transformasse em realidade, unindo-
se ao Presidente Lula nessa empreitada.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado. Parabenizo V.
Exa. pela coerência em reconhecer que Minas Gerais novamente
ocupa seu espaço no cenário político nacional, exigindo o que
considera justo e melhor para o País. Logicamente o faz a partir do
Estado de Minas Gerais, visando ao interesse do País. Seria
vergonhoso se o Senado agora modificasse o que tinha sido acertado,
o que a sociedade brasileira clama, apenas para atender a dois
Governadores do PMDB. Não haveria lógica.

Estamos plenamente de acordo com V. Exa., pois o Brasil, Minas
Gerais e esta Assembléia felizmente vivem um novo momento.
Também entendo que o teto tem de ser estabelecido urgentemente no
Estado. Parece-me que o Governador tem 60 dias, se quiser fazê-lo;
todavia, ele já se antecipou. Assim sendo, deve ser aprovado logo.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Miguel Martini, com relação
aos 60 dias, foi feito um acordo em que ficou definido que o teto será
o salário do Governador. Se o Governador não quiser que seu salário
seja o teto, ele terá um prazo de 60 dias para enviar um subteto para
o Estado. Não seria o caso de Minas Gerais, porque o Governador já
disse que quer o teto.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Exatamente. Digo isso,
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porque teria prazo, se ainda quisesse, mas Minas Gerais não
precisará. Hoje estamos percebendo que o que importa é o interesse
público. A emenda à Constituição do Deputado Chico Simões, da qual
fomos signatários, é fundamental para que o povo mineiro tenha um
controle sobre todos os poderes e órgãos deste Estado, no que se
refere ao salário. Com isso, terá de ser publicado, e nós, da
Assembléia Legislativa, temos a responsabilidade de votar e, depois,
de cobrar que seja cumprido, para que o povo tenha ciência do lugar
para onde vão os recursos públicos, especialmente nos Poderes e
órgãos que não dão a transparência de que a sociedade precisa.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Fica para outra oportunidade o pronunciamento de V. Exa. quanto às
taxas. Tenho certeza de que V. Exa. concorda conosco. Os tarifaços
n°s 2 a 6 precisam ser retirados.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Tão logo o bolo
concentrado na União seja repartido com os Estados, acabaremos
com todas as taxas.

O Deputado Rogério Correia - Que Deus o ouça, porque um bilhão
será o que virá para Minas Gerais, pelo menos, com a reforma
tributária e previdenciária do Presidente Lula, que está repartindo o
bolo que Fernando Henrique concentrou nas mãos do FMI.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, serei breve. Ficamos felizes de ver alguns avanços e a
liderança do Governador Aécio Neves buscando contribuir com o
Governo Federal, e principalmente com o País, na busca da
moralidade com relação a qualquer tipo de possibilidade de privilegiar
marajás, procurando coibir de vez os privilégios neste Pais.

Apesar de V. Exa. ter falado, com emoção, sobre o tarifaço,
constatamos que tem havido, de fato, muitas mudanças de
comportamento, até mesmo emocionais, por parte do PT. O
Presidente Lula dizia, falando em emoções e sonhos, que a
negociação com a ALCA foi a negociação dos sonhos do Governo
dele, ou dos sonhos do PT. Isso me surpreendeu. O PT que,
recentemente, às vésperas da campanha eleitoral, combatia a ALCA,
como se qualquer diálogo significasse o entreguismo deste País pelo
ex-Presidente Fernando Henrique, hoje fala em ALCA como sonho de
um Governo.
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São essas as emoções que ainda estão um pouco em

dissonância com a realidade. Mas estamos caminhando para um
entendimento. O Governador Aécio Neves dizia, no que comungo com
ele, que PT e PSDB têm defesa de teses sociais e democráticas e
devem procurar convergência do entendimento, em benefício do País
e de Minas Gerais. E V. Exa. terá meu total apoio na busca dessa
convergência.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
E um assunto que evidentemente não terei tempo de tratar aqui, mas
a ALGA será um bom debate.

A pergunta que fica é: qual ALCA? Acho que o Governo Federal fez
um golaço. A ALGA acabou, praticamente, ou, pelo menos, está
empurrada. Ela não existe, virou algo que descartamos. O que existe
agora é acordo bilateral. Os Estados Unidos abriram mão, não
conseguiram triunfar sobre o Brasil. Até mesmo os mais esquerdistas
do próprio Partido dos Trabalhadores, os mais à esquerda do cenário
político nacional, estão batendo palmas para o Governo Lula. O
Governo rechaçou a ALCA.

Nesse sentido, o Presidente Lula tem minha total solidariedade.
Conseguiu empurrar os Estados Unidos com a barriga e não assinou
o acordo da ALCA, o que era o desejo dos Estados Unidos. Aquele
acordo que o ex-Presidente Fernando Henrique queria assinar foi
descartado. Não diria que a ALCA é hoje coisa do passado, porque o
imperialismo norte-americano ainda voltará depois das eleições
presidenciais nos Estados Unidos, com o desejo de nos impor a
ALGA; mas obtivemos vitória momentânea importante em relação a
essa questão.

Peço a V. Exa. que coloque na pauta da reunião, em 2 0 turno, o
mais rápido possível, o projeto do Governador do Estado, que
estabelece o salário do Governador. Peço ainda que solicite ao
Governador a remessa imediata dos planos de carreira. Gostaria que
V. Exa. nos garantisse que votaremos, ainda este ano, o plano de
carreira da educação, a fim de dar aos professores o tratamento que
merecem. Obrigado.

28 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinadá à P Fase, passa-

se à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da
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matéria constante na pauta.

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

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

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 8/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que dispõe sobre a qualificação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o
Termo de Parceria e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. Em

discussão, o projeto.
• Sr. Prsidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Elogiamos o Governador, mas,

quando vemos um projeto como esse, arrependemos-nos. Quero
encaminhar contrariamente à aprovação do projeto, pois tentamos um
acordo com o Governo para retirar a possibilidade de privatização de
setores essenciais do serviço público.

Refiro-me especialmente à saúde, educação e assistência social.
Infelizmente, não conseguimos um acordo com o Governo. As
Emendas n°5 1, 2 e 3, negociadas pelo Deputado André Quintão,
melhoraram o projeto. Por isso votaremos a favor dessas emendas.
Mas o projeto ainda permite privatização do serviço público, o que é
condenável. Essas argumentações já foram feitas pela Deputada Jô
Moraes, pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Chico Simões, que
são médicos, e pelo Deputado André Quintão, da área de assistência
social.

O projeto não pôde ser melhorado num ponto essencial, ou seja,
afastar a possibilidade de privatização de setores estratégicos do
Estado. Por isso votaremos contra. Essa posição não é apenas nossa,
mas também dos sindicatos que não conseguiram acordo com o
Governo, que, aliás, tem o mau hábito de remeter para esta Casa
projetos que não foram discutidos com as entidades representativas
da sociedade civil.

Peço aos Deputados que votem contra o projeto das OSCIPs, que já
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foi derrotado neste Plenário em várias legislaturas. O Deputado
Leonardo Quintão apresentou-o com determinada intenção, que foi
desvirtuada pelo substitutivo do Governo. Por esse motivo, somos
contra a sua aprovação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* - O nosso Líder, Deputado Rogério

Correia, expôs as razões do posicionamento contrário do Bloco PT-
PCdoB ao projeto do Deputado Leonardo Quintão, que ainda
apresenta um ponto bastante problemático: ao seu final, foi
incorporada uma emenda que desobriga as entidades, nos próximos
dois anos, da exigência mínima de dois anos de funcionamento para
que sejam qualificadas como OSCIPs.

Por meio das Emendas nos 1, 2 e 3, retiramos do projeto artigos que
poderiam dar margem não só à qualificação das entidades como
OSCIPs, mas também como OSs. Essas emendas especificam muito
bem a qualificação apenas como OSCIP, impedindo também a
transformação de entidade pública em OSCIP, que pode somente
estabelecer termos de parcerias com o poder público. Essas emendas
são positivas, porque minimizam o prejuízo que o projeto poderá
causar ao Estado. Mas não conseguimos retirar a área da saúde e a
inexistência de regra de funcionamento para uma entidade qualificar-
se como OSCIP. Então, encaminhamos pela votação contrária ao
projeto e favorável às Emendas n

o
s 1, 2 e 3.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, reitero o que foi dito

pelos Deputados Rogério Correia e André Quintão sobre o nosso
receio acerca dos desdobramentos dessa votação. Não somos contra
parcerias com a iniciativa privada ou com as entidades filantrópicas.
Fui Prefeito de Coronel Fabriciano e pratiquei isso no nosso Governo,
mas precisamos estar atentos. A maneira com que esse projeto foi
concebido pode trazer graves prejuízos à política pública e até aos
cofres do Estado. Votaremos contra essa proposta. O seu autor,
Deputado Leonardo Quintão, sabe perfeitamente do que estou
falando. Tivemos a oportunidade de discutir esse assunto
pessoalmente. Somos sérios na nossa posição. Podemos nos divergir,
mas fazemos questão de ser verdadeiros nas nossas convicções.
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Disso não abrimos mão.

Sempre demonstramos a nossa preocupação com esse projeto. Não
diremos o que acontecerá efetivamente, porém podemos estar criando
um instrumento com condições semelhantes àquelas ocorridas com
as verbas de subvenção. Isso é verdade, e V. Exa. sabe disso. Minas
já foi vitima de atos dessa natureza. Esperamos que situações desse
tipo não se repitam, e que não venham a sucatear a saúde e repassar
recursos para o setor, além do que é aplicado para os entes próprios.
Se isso acontecer, a perda será muito grande.

Deixamos essa preocupação para que o Poder Legislativo possa
avaliar melhor a proposta, especialmente nos dois primeiros anos, em
que não teremos um tempo mínimo de funcionamento dessas
organizações para analisarmos a sua conduta e a sua direção.
Deixamos também o nosso protesto quanto ao fato de o autor não ter
tido a sensibilidade de discutir mais vezes o assunto e aceitar
emendas com o objetivo de construir um projeto que cumprisse o seu
papel e não colocasse em risco a ação e os recursos do Estado.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos.
A Deputada Manha Campos* - Sr. Presidente, manifesto minha

preocupação com o art. 14 do projeto. Embora tenhamos feito grande
esforço de negociação para tirarmos todos os aspectos que envolvem
as organizações sociais, eles prevalecem nessa proposta. O referido
artigo estabelece: (- Lê:)

"São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos do art. 6°, § 4 0 e
10, inciso 1, desta lei, às entidades qualificadas como organizações
sociais ou OSCIPs, pela União, pelos Estados e municípios." Isso dá a
garantia às OSs de poderem participar do processo seletivo a ser
implementado no Estado.

Portanto, votarei contra essa proposta, por entender que, apesar do
esforço dos negociadores, não foi possível retirar o que poderia
significar a transferência de responsabilidade do Estado às entidades
privadas. Isso compromete o projeto, que ainda continua híbrido e
transgênico. Tudo o que criticamos, com referência às características
das OSs nas propostas anteriores, ainda continua existindo nessa
proposição. Obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Caro Presidente, Deputados e Deputadas,

parece uma repetição quando nós, da Oposição, alertamos para o
significado desse projeto - OSCIPs. Mas não se trata de um projeto
eventual. Esse projeto, da forma como foi modificado durante a
tramitação, por influência dos Deputados da base do Governo, altera
profundamente a prestação de serviços pela qual o Estado recebe os
impostos. Digo isso porque essa é a orientação do Governador Aécio
Neves. Isso fica claro quando, no PMDI, ele afirma que devemos
buscar um modelo de gestão que tente muito mais coordenar, regular,
planejar, do que prestar serviços diretamente à comunidade. O que
está por trás dessa perfeita, bela e inteligente construção? Nada mais
nada menos que a privatização dos serviços que são obrigação do
Estado.

Sr. Presidente, propusemos uma emenda que retirava dessa
proposta os serviços de saúde, de assistência social e de educação.
Por que o Governo insiste em manter exatamente esses serviços
fundamentais, prestados pelo Estado?

Da outra vez em que encaminhei esse debate, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira ficou assustado, dizendo que, no setor de
saúde, já existiam contratos e convênios. E evidente que sabemos
que a rede pública de saúde não tem equipamentos, leitos, serviços
de retaguarda e laboratórios que atendam a toda a comunidade, e, por
isso, o Estado contrata serviços na rede privada e faz convênios. Essa
parceria é necessária, e nela respeita-se a gestão e a gerência do
serviço público. Consideramos que a parceria em curso no SUS não
precisa ser alterada. Porém, o que esse projeto está fazendo é
permitir a privatização e a terceirização, não dos serviços, mas da
gestão, dos recursos e do pessoal que trabalha no serviço de saúde.
Isso não podemos admitir, essa é uma lógica que desresponsabiliza o
Estado naquilo que é essencial. O mercado é regulado pelo lucro. Os
convênios de saúde estão fazendo uma verdadeira exclusão das
doenças mais complexas. Não podemos admitir que se incorpore a
lógica de que o mercado é o responsável pelos serviços. O mercado
quer dinheiro, e isso significa, por exemplo, ter faculdades de
medicina absolutamente precárias, sem um mínimo de critério para
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sua abertura que, entretanto, é autorizada. E, se as mensalidades
são pagas, temos que prestar contas.

A bancada de oposição se posiciona contrária a esse projeto,
porque des responsabiliza o Estado, que recebe nosso dinheiro para
dar saúde a quem dela necessita.

Consideramos, também, que não há nenhum controle de gestão, há
um privilégio e alterações até no funcionamento das organizações
sociais que, de contrabando, são incorporadas.

Por isso, solicito às Deputadas e aos Deputados presentes que
votem contrariamente ao projeto. Mais adiante, recuperaremos o que
é essencial nesse projeto: dar qualificação às OSCIP5, que merecem
todo o nosso apoio, mas não da forma como foi proposto no projeto,
pois criará mais problemas para os já precários serviços públicos do
nosso Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José lIaueisen* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas

e Srs. Deputados, há um ditado popular que me agrada e, tenho
certeza, a todos: "E melhor prevenir que remediar". Quando vejo o
projeto das OSCIPs como está, com as emendas que o Governo
apresentou, retirou e acatou, tenho medo de que aconteça com as
OSCIPS o mesmo que aconteceu com as verbas de subvenção social.

Nós, Deputado Mauri Torres, somos dos tempos da verba de
subvenção social. Aqui estão os Deputados Rêmolo Aloise, Dilzon
Meio, Bonifácio Mourão, Sebastião Helvécio e Sebastião Navarro
Vieira, e todos sabem o que aconteceu com as verbas de subvenção
nesta Casa. A princípio foi uma coisa muito boa. Nós, Deputados,
podíamos passar recursos às entidades sérias, que as usavam de
maneira correta. As verbas de subvenção, quando bem empregadas,
prestavam grandes benefícios às entidades mais pobres, aos
pequenos produtores e aos sindicatos que lutavam com muita
dificuldade para garantir a democracia.

Com o passar dos tempos, apareceram várias modificações e
brechas na lei. Essas brechas permitiram trapaças - desculpem-me as
palavras pesadas - e total descontrole no uso das verbas: a ASFAS, o
dinheiro depositado diretamente nas contas dos Deputados e a alta
inflação. Repassava-se somente o valor principal às entidades.
Quanto sofrimento e quanta luta para modificar essa lei!
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Gradativamente, as mudanças apareceram: a ASFAS
desapareceu, o dinheiro passou a ser depositado diretamente na
conta das entidades; entretanto nada impediu que continuassem as
trapalhadas: cidades com 6 mil habitantes recebiam, de acordo com a
publicação do "Minas Gerais", 10 mil cestas básicas, mas ninguém as
via. Felizmente, as verbas de subvenção acabaram, pois não
podíamos conviver com aquilo.

Com relação ao projeto das OSCIPs, tenho certeza de que o
Deputado Leonardo Quintão teve boa intenção ao propô-lo. O projeto
precisava de algumas correções para impedir que as brechas
possibilitassem novos desacordos e erros que, com certeza, serão
cometidos, caso não haja controle social. Debruçamos sobre o
projeto, analisamo-lo, propusemos emendas e realizamos todas as
mudanças que poderiam oferecer algum controle àqueles que usam e
abusam das possibilidades de enriquecimento ilícito, mas as emendas
foram retiradas. Portanto, o projeto, ao invés de melhorar, piorou.

Hoje imagino quantas OSCIPs apareceram, pois não há a exigência
de dois anos de espera para verificar se a entidade existe, se trabalha
e se presta beneficio à sociedade.

Enquanto trabalhamos para acabar com ela, a Assembléia
Legislativa poder abrir as portas para que ela comece de baixo para
cima, como no tempo das verbas de subvenção.

Peço cuidado, para não sermos obrigados a acabar com as OSCIPs,
que podem ser sérias se bem conduzidas pelo Estado, e não como o
projeto do Governo as conduz; e que nós tenhamos juízo. Embora
alguns pensem que o têm sobrando, juízo nunca fez mal a ninguém.
Segundo Descartes, ficamos satisfeitos quando nos desejam saúde e
sucesso, mas, em se tratando de juízo, entendemos tê-lo o suficiente.
Quanto mais juízo, melhor. Que os Deputados o tenham para não
aceitar o projeto como está.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado-

0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.
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O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico. Solicito às Deputadas
e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados. Votaram "não" 10

Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, ratificada a
aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas n

o
s 1

a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 8/2003 na forma do vencido em 1°
turno com as Emendas nos 1 a 3. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 889/2003, do
Governador do Estado, que dispõe sobre as parcerias público-
privadas e dá outras providências. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com  a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço à bancada para
votar favoravelmente ao projeto, já que existem entendimentos e
emendas negociadas pela Deputada Jô Moraes e pelo Deputado
André Quintão, o que tornou o projeto semelhante ao de parceria
público-privada, encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente
Lula.

Nesse caso, há grande diferença em relação ao tipo de parceria feita
nas OSCIPs, visto que essas parcerias não permitem um processo de
privatização do Estado. As emendas apresentadas cercaram
exatamente o risco que existia no projeto. Portanto, encaminho
favoravelmente à sua aprovação.

O Sr. Presidente - 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 3.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 889/2003 na forma do vencido em 1° turno,
com as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 273/2003, do Deputado
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Paulo Piau, que institui a Política Estadual do Cooperativismo. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e do Trabalho opinam por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição 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° 2. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n°
2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 273/2003 na forma do Substitutivo n° 2. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°318/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que altera o inciso II do art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, que dispõe sobre o tempo de funcionamento de sociedade
civil, associação ou fundação, para a declaração de utilidade pública
estadual. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o adiamento
da discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento.
Os Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em V turno, do Projeto de Lei n° 585/2003, do Deputado
Paulo Cesar, que autoriza empresas públicas ou privadas a gravar
sua logomarca em uniforme, mochila, pasta e material escolar doado
a aluno de escola pública estadual. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
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aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 585/2003 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 70812003, do Deputado
Wanderley Ávila, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de
aviso aos portadores de marca-passo nas portas equipadas com
detectores de metais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 a 4,
que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 1, da Comissão
de Justiça, e com as Emendas n

o
s 2 a 4, da Comissão de Justiça. 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 aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 4,
salvo subemenda. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação,
• Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que
• aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 708/2003
com as Emendas n os 1 a 4 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.
A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 83012003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que institui o Selo Economia Solidária e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto com as Emendas n os 1 a 3. A Comissão do Trabalho opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta, e pela rejeição das Emendas nos 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, não poderia

iniciar a discussão sem agradecer a participação efetiva dos
Deputados nesse projeto. Destaco, primeiramente, o ilustre Deputado
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, e,
em seguida, a relatora, Deputada Marília Campos, que, sem dúvida
nenhuma, ajudaram-nos a construir esse projeto tão importante para 
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economia, e, particularmente, para a dignidade do trabalhador de
Minas Gerais. Portanto, solicitei a palavra para encaminhar e, ao
mesmo tempo, agradecer aos Deputados citados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Também cumprimento o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, autor do projeto, e os companheiros André
Quintão e Marília Campos, além de todas as lideranças que estão
construindo, neste Estado, a economia solidária.

Tivemos reunião com V. Exa., portanto quero agradecer-lhe pela
oportunidade que tivemos, no Salão Nobre, de discutir o projeto.
Estamos contando com o apoio desta Casa. Por isso é de extrema
importância a aprovação desse projeto no 1° e no 2 0 turnos, pelo
resultado que se efetivar na economia solidária em razão da
aprovação desse projeto. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não há outros 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. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 3. Fica, portanto, aprovado, em 1°

turno, o Projeto de Lei n° 830/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão do Trabalho.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 835/2003, do
Governador do Estado, que reabre o prazo para o cadastramento do
produtor de queijo minas artesanal no Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, para os fins previstos na Lei n° 14.185, de
31/1/2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo minas
artesanal e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com
a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
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aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lein° 835/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A Comissão de Política
Agropecuária.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 89012003, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Parcerias Público-
Privadas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 a 4, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 2 a 4, da Comissão de
Justiça, com as Emendas n

os 5 e 6, que apresenta, e com a
Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 2, da Comissão de
Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nos 3 e 4, da Comissão de Justiça, com as Emendas
nos 5 e 6, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda n°
7, que apresenta, e com a Subemenda n° 2, que apresenta, à Emenda
n° 2, da Comissão de Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 1 e da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- Vêm à Mesa e são deferidos pela Presidência, cada um por sua
vez, nos termos do inciso XVII do art 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Miguel Martini, em que solicita a
votação destacada da Emenda n° 1; Elmiro Nascimento, em que
solicita a votação destacada da Emenda n° 3; e Antônio Carlos
Andrada, em que solicita a votação destacada da Emenda n° 5.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas,
subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n os 4, 6 e 7 e a Subemenda n° 2 à Emenda n°
2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Subemenda n° 1
à Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, fica prejudicada a
Emenda n° 2. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3. As Deputadas e os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 5. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de
Lei n° 890/2003 com as Emendas nos 1, 3 e 5 e com a Subemenda n°
1 à Emenda n° 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.006/2003, do Tribunal
de Contas, que regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com redação
dada pela Emenda à Constituição n°57, de 15/7/2003. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta, ao Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.006/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. A Comissão de Administração
Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.007/2003, do Tribunal
de Justiça, que regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com redação
dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de
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Lei n° 1.007/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.008/2003, do
Procurador-Geral de Justiça, que regulamenta o art. 121 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
com redação dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.008/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.018/2003, do Deputado Mauri Torres, que
regulamenta o art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em l o turno, o Projeto de Lei n° 1.01812003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 101/2003, do Deputado Durval Angelo, que torna
obrigatória a afixação em restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos afins de cartaz com informações sobre a quantidade
média de calorias das porções dos alimentos comercializados e de
tabela explicativa sobre a quantidade ideal de calorias que deve ser
ingerida diariamente pelos indivíduos, de acordo com o sexo e a
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idade. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o 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° 101/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 104/2003, da Deputada
Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos
serviços nas agências bancárias. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
104/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 143/2003, do Deputado
Carlos Pimenta, que dispõe sobre o serviço Disque-Denúncia de
Agressões ao Meio Ambiente no território do Estado. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita o
adiamento da discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 836/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Lima Duarte 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 - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
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convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
especial de amanhã, dia 26, às 8h30min, e para a reunião
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
20/11/2003

Presidência dos Deputados Dilzon Meio, Paulo Piau e Laudelino
Augusto

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente -

- Palavras do Deputado Paulo Piau - Execução do Hino à Bandeira -
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Palavras do Sr. Oswaldo
Henrique Paiva Ribeiro - Palavras do Deputado Federal Carlos MeDes
- Palavras do Deputado Federal Mário Heringer - Palavras do Sr.
Ronaldo Ernesto Scucato - Palavras do Sr. João Vicente Diniz -
Palavras do Sr. João Roberto Puliti - Palavras do Sr. Carlos Barcelos
Costa - Palavras do Sr. Secretário Odelmo Leão Carneiro Sobrinho -
Apresentação de propostas.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputados Paulo Piau e
Laudelino Augusto, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira; João Vicente Diniz,
Delegado Federal da Agricultura do Estado, representando o Ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues;
Deputado Federal Carlos MelIes; Deputado Federal Mário Heringer;
Deputado Federal Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e do Abastecimento; João Roberto
Puliti, Presidente da Comissão de Café - CNA - e Diretor da FAEMG,
representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e
representando, também, o Sr. Antônio Ernesto de Salvo, Presidente
da Confederação Nacional de Agricultura - CNA; Oswaldo Henrique
Paiva Ribeiro, Presidente do Conselho Nacional do Café e Presidente
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da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha; Carlos Barcelos
Costa, Vice-Presidente do Sindicato da Indústria de Café,
representando o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG;
Ronaldo Ernesto Scucato, Presidente do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -, representando o
Sr. Márcio Lopes de Freitas, Presidente da Organização das
Cooperativas do Brasil - OCB -; Alberto Ferreira, Vice-Presidente da
Cooperativa Central de Crédito Rural de Minas Gerais - CREDIMINAS
-; e Ajalmar Silva, Prefeito de Monte Carmelo e ex-1°-Vice-Presidente
desta Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença dos Srs. Baldonedo

Napoleão, Presidente da EPAMIG, empresa que investiu na pesquisa
cafeeira e deu resultados para o Estado; Vítor Vieira dos Santos,
Diretor da FIEMG; Rui Barreto, professor que nos deu uma verdadeira
aula; Bruno Carvalho; João Nélson, do IMA, presença constante;
Rodrigo de Almeida Pontes, da FAEMG e da SMEA; Prof. Carlos
Alberto, da UFMG, que acompanhou todas as nossas reuniões e
participará da elaboração do relatório, principalmente no aspecto de
mercado e "marketing"; e Marcelo de Pádua, da EMATER, que
também acompanhou os nossos trabalhos. Não poderia deixar de
mencionar o Celinho, hoje Presidente da CASEMG, que deu grande
contribuição aos trabalhos.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à apresentação,

pelo relator, das recomendações e das propostas básicas da
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, do comentário pelos
convidados das propostas apresentadas e das sugestões de novas
recomendações e das propostas a serem incorporadas ao relatório
final.

Palavras do Sr. Presidente
Antes de passar a direção dos trabalhos ao Presidente Paulo Piau,

na condição de Vice-Presidente da Casa, de cafeicultor e de quem
acompanhou, por algumas vezes, os trabalhos dessa Comissão,
quero valorizar, enaltecer, reverenciar e agradecer o belo trabalho
desenvolvido pelo Deputado Paulo Piau e os membros desta Mesa,
que não mediram seus esforços. Andaram e debateram com os mais
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diversos segmentos e pessoas ligados ao café. Tudo foi discutido
e, hoje, apresenta-se o relatório final, que poderá ser enriquecido com
as sugestões dos senhores. Aprenderemos, ainda mais, a respeito da
cafeicultura tão sofrida.

Em nome da Assembléia, queremos reconhecer o trabalho do
companheiro Paulo Piau, do relator Dalmo Ribeiro Silva e dos
membros da Comissão, Deputados Laudelino Augusto e José
Henrique, e esperamos que dê resultados.

Instalar uma Comissão Especial é muito fácil, difícil é esperar o
resultado dela. Entretanto, desta Comissão, sob a Presidência do
Deputado Paulo Piau, temos diversos feitos que nos honram muito.
Lembro também a CPI do Leite, que fez um grande trabalho, sob a
Presidência desse mesmo Deputado.

Em nome do Presidente Mauri Torres, damos as boas-vindas aos
senhores e agradecemos à Comissão, que nos representou muito
bem. Alguns membros não são da área do café, mas se dedicaram
tanto que talvez hoje sejam quase especialistas na área. Só não são
especialistas no preço do café.

Palavras do Deputado Paulo Piau
Boa-tarde a todos. Agradecemos as palavras do Deputado Dilzon

Meio, ressaltando que a contribuição de V. Exa., como cafeicultor e
membro da Casa, foi significativa para nossos trabalhos. Daremos
seqüência aos nossos trabalhos. Antes, porém, ressalto que esta
Comissão foi implantada a pedido da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - FAEMG. O Presidente, Deputado Mauri
Torres, com ela concordou, face aos problemas por que passa a
cafeicultura mineira. Este encontro constitui uma inovação.
Normalmente as CRIs e Comissões Especiais fazem seu giro, coletam
informações e emitem o relatório final. Nesta reunião, com a presença
dos cafeicultores, dos produtores, objetivamos ler o pré-relatório, de
responsabilidade do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que daqui a pouco
o apresentará.

Desejamos que as cabeças iluminadas da cafeicultura brasileira aqui
presentes façam suas críticas, apresentem sugestões, a fim de
trilharmos, doravante, um caminho para nossa cafeicultura. Esta
Casa, juntamente com os senhores cafeicultores, está correndo
riscos. Como disse o Deputado Dilzon Meio, estamos aqui para correr
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riscos e resolver os problemas que afetam a cafeicultura. Estamos
determinados a não parar em um simples relatório, no qual se anotam
muitas informações. Nosso propósito é pedir ao Governador Aécio
Neves que coordene a política nacional do café. Iremos também ao
Presidente Lula pedir-lhe que lidere mundialmente a política do café.
Somente com essa condição teremos estabilidade para produzir.

Fizemos várias audiências públicas, a partir das quais elaboramos
um panorama. Foram dez audiências nesta Casa e quatro nas regiões
produtoras. A primeira abordou o panorama da cafeicultura mundial,
brasileira e mineira. Depois, falamos sobre tecnologia de produção, de
pós-colheita, agregação de valor, financiamento da cadeia produtiva
do café, tributação, mercados interno e externo, cafés especiais,
questões trabalhistas, organização da cadeia do café, "marketing" e
consumo. No Estado, visitamos quatro regiões produtoras.
Inicialmente estivemos na cidade de Machado, no Sul de Minas;
posteriormente, em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro; em seguida,
no vale do Jequitinhonha, na cidade de Capelinha; e, nesta semana,
concluímos nosso roteiro na cidade de Manhuaçu, na Zona da Mata.
Esse foi o nosso roteiro.

Ouvimos muito e vimos o que o produtor produziu. Em Manhuaçu,
um produtor disse: 'o produtor não quer mais participar de nenhuma
reunião, porque, ao fazê-lo, aprende a produzir melhor e, ao produzir
mais, estará trabalhando contra ele próprio". Esse fato traduz o
sentimento de que o produtor aumentou sua produtividade,
competência para produzir, mas, sem renda, nenhuma atividade
econômica sobrevive. Vimos ainda que os cafezais encontram-se sem
o devido trato, sem adubo, sem defesa contra pragas e doenças. Na
avaliação da Comissão, o Brasil investiu, utilizando até mesmo
insumos importados. Perdem-se dólares, visto que as lavouras de
café estão sendo abandonadas.

E as lavouras estão feias , em virtude dessa crise que, há quatro
anos, assola a cafeicultura. E responsabilidade de todos cuidar desse
patrimônio brasileiro, a lavoura de café.

Temos indústrias, principalmente em Minas, que precisam avançar
muito mais. Assistimos a um Brasil que ganha pouco com o café, que
poderia render muito mais. As observações que colhemos estão no
relatório do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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Execução do Hino à Bandeira

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - Antes, porém, para fazer
uma homenagem ao Dia da Bandeira, 19 de novembro, em vez de
tocarmos o Hino Nacional, nesta abertura, tocaremos o Hino à
Bandeira, que é um símbolo que o Brasil está esquecendo. E, como
símbolo nacional, não podemos esquecer nossa bandeira, que tem ali
o branco da paz, o amarelo da riqueza, do ouro, o azul do céu e o
verde, que simboliza o nosso cafezal.

- Procede-se à execução do Hino à Bandeira.
O Sr. Presidente - Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra.

Nossos afrodescendentes foram peças importantes para o
fortalecimento da cafeicultura e engrandecimento do País.
Registramos esse tributo aos irmãos da raça negra e peço uma salva
de palmas a eles. Registro ainda uma ligação do Vice-Governador
Clésio Andrade, que está solidário com os senhores na luta pela
busca de uma solução para a cultura do nosso café. Fazem parte da
Comissão os Deputados Laudelino Augusto, Vice-Presidente, José
Henrique e Luiz Humberto Carneiro, que se encontra em viagem para
o exterior.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Paulo Piau, Presidente da Comissão Especial da

Cafeicultura Mineira, cumprimento-o pela condução dos trabalhos. V.
Exa. soube conduzir os anseios e as inspirações desta Comissão, que
chega a seu final.

Parabenizo as cabeças iluminadas da cafeicultura mineira e do País
que compõem a Mesa. Os membros desta Comissão, os Secretários
de Estado, os representantes da cafeicultura e os Deputados Federais
estarão mais unidos que nunca neste momento tão importante. Saúdo
os cafeicultores de Minas Gerais e de São Paulo que aqui se
encontram e os que vieram de várias regiões de Minas Gerais, que
nos têm acompanhado e recepcionado de maneira calorosa. Devolvo-
lhes as homenagens neste momento histórico da Assembléia
Legislativa, quando promove este grande encontro. Tenho imensa
satisfação de fazer parte desta Comissão. Iniciamos, com o pé na
estrada, pedindo a Deus que iluminasse nosso trabalho, que, com
certeza, trará resultado positivo. Percorremos as mais variadas
regiões progressistas de nosso Estado.
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Por meio da difícil, mas honrosa missão de relator, tivemos um

verdadeiro aprendizado sobre a cafeicultura, pois mais ouvimos que
falamos. Muitas vezes, questionamos os vários pontos divergentes,
mas sempre procurando a convergência. Rendo homenagens à
Assembléia Legislativa, às Deputadas e aos Deputados que, mesmo
não sendo da Comissão Especial da Cafeicultura, participaram
ativamente dos trabalhos, defendendo suas regiões. Tenho a certeza
de que serão passagens importantes do nosso relatório. Iremos
demonstrar o resultado de acurados exames das observações feitas
durante as nossas audiências, mas queremos receber sugestões para
que o relatório atenda a todos.

A nossa Comissão é constituída pelos Deputados Paulo Piau,
Laudelino Augusto, José Henrique e Luiz Humberto Carneiro.
Iniciamos os nossos trabalhos em 18/9/2003. Participamos de vários
debates: o primeiro foi sobre o panorama da cafeicultura mineira.
Depois, promovemos discussões sobre tecnologias de produção e de
agregação de valor, financiamento da cadeia de produção, tributação,
mercados interno e externo, cafés especiais, questões trabalhistas do
café, organização de produção, "marketing" de consumo. Hoje
discutiremos as políticas públicas. Posteriormente, apresentaremos o
relatório preliminar. Os trabalhos serão encerrados em 4/12/2003, com
o relatório final.

Oito Deputados participaram de todas as reuniões. Tivemos, em
média, 12 convidados em cada reunião realizada nesta Casa.
Realizamos várias audiências, iniciando pelo Sul de Minas, em
Machado, com a presença de 400 participantes. Fomos ao Triângulo,
em Monte Carmelo, onde cerca de 400 pessoas estiveram presentes.
Depois, fomos ao vale do Jequitinhonha, em Capelinha, onde
participaram 250 pessoas. Terminamos em Manhuaçu, na Zona da
Mata, com a participação de 500 cafeicultores. Participaram seis
Deputados por reunião. Tivemos, em média, 1.600 pessoas presentes
nos debates. Percorremos aproximadamente 6.0001km.

Sabemos que o café é cultura perene, com ciclo bienal de produção
e sazonal de preços. São três pontos importantes, que irei incorporar
ao relatório. Pretendo discutir a evolução da área produtiva do café.
Em 1969, o Paraná era o grande produtor de café, com 45% da
produção nacional. A produção mineira era de 11,5%; em 1981,
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21,4%; em 1989, atingimos 31,5%; em 2002, 52,1%.

Há outras áreas de produção, como o Estado da Bahia. Mesmo
assim, é preciso garantir a produtividade de Minas Gerais com 52,1%.

A evolução da distribuição espacial do café em Minas, de 1990 a
2001, demonstra que o quadro não mudou. As áreas permaneceram
as mesmas, porém ficaram mais concentradas nas suas respectivas
regiões, ou seja, houve aumento de produção onde já havia café.

No curso dos nossos trabalhos, vimos que a importância social da
cafeicultura para o Estado e para o País sempre foi ressaltada. O
setor gera 8 milhões de empregos em todo o território nacional, sendo
que a metade está em Minas. Sem dúvida alguma, o País é o maior
produtor mundial de café; porém, o consumo interno corresponde à
metade do que é exportado. E necessário estimular esse consumo. O
café é o principal produto do agronegócio mineiro, liderando a pauta
de exportações. Dos 853 municípios, 82% produzem café. Mesmo
sendo o maior produtor do País, com o maior parque industrial do
café, o Estado representa apenas 16% do parque nacional,
industrializando 11% do total do café torrado e moído. Nesse universo,
encontramos 71% das prioridades dos cafeicultores com área inferior
a lOha. Esse aspecto é importantíssimo. Na realidade, se Minas fosse
um país, com certeza, seria o maior produtor de café do mundo.

Os dados coletados pela Comissão mostram o perfil da cadeia
produtiva do café. Eles nos chamam a atenção. Vejam os senhores
que em todo o Brasil existem 300 mil produtores; 1.500 torrefadoras
em atividade, concentrando apenas quatro 43% do mercado; e nove
indústrias de café solúvel, sendo que apenas uma fica com 80% do
mercado. E interessante perceber que ela não se localiza em Minas, e
está instalando agora uma filial no Espírito Santo. Há 220 empresas
exportadoras; somente dez capitalizam 60% das exportações. Apenas
cinco grandes compradores manipulam 69% do mercado mundial.

O número de produtores é expressivo, mas a seqüência da cadeia é
extremamente concentrada. Aqui, há um acentuado fenômeno de
afunilamento. Quero dizer ao Diretor-Presidente Ronaldo Sucato da
importância que devemos dar a nossas cooperativas, e faço questão
de que V. Exa. nos honre, neste momento histórico, salientando nosso
propósito de garantir a participação efetiva do cooperativismo em
todas as nossas ações.
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Diante desse quadro, vem a indagação: por que as cooperativas

não avançam para o progresso e desenvolvimento da torrefação? Um
aspecto bastante considerado em nossas discussões foi a qualidade
do café. Dados do PROCON estadual mostram que, em 2003, foram
instaurados 23 procedimentos contra as marcas de café. Dessas, 14
apresentaram impurezas, 13 com índice muito acima do máximo
permitido, que é 1%. Todas foram consideradas impróprias para o
consumo.

E importante lembrar que a Assembléia mineira foi pioneira na
aprovação de lei que incluiu o café na merenda escolar. Mas, se não
for oferecido a nossas crianças um café de qualidade, o efeito será o
contrário do que desejamos.

Esse gráfico é bastante explicativo quanto à depreciação da renda
do produtor. Em 1991, o mercado do café movimentou
US$30.000.000.000,00. Desse montante, apenas 30% ficaram com os
países produtores. Em 2001, cresceu consideravelmente o montante
movimentado, mas os países produtores perderam, pois 92% desse
volume ficaram com os países produtores. Essa é uma lógica
perversa, que explica o empobrecimento do nosso produtor. De 1994
para 2002, quase dobramos o volume exportado, porém, a receita
cambial diminuiu pela metade. Em 1994, o preço, por saca, era de
US$150,00, e hoje está em menos de US$50,00, o que é
desestimulante para o produtor.

Esse gráfico revela o declínio do preço do café. Nos últimos quatro
anos, o preço do produto sempre esteve abaixo do custo da produção.
O melhor preço que tivemos foi em 1997. O pior de tudo é que os
compradores têm, do Brasil, a imagem de um país de produção
arcaica, que oferta grandes volumes de baixa qualidade. Por causa
desse quadro de crise acentuada, a Assembléia iniciou esse trabalho
da Comissão Especial da Cafeicultura, que defende a adoção de
políticas públicas visando ao ordenamento, à regulamentação e à
proteção dos interesses brasileiros e de Minas Gerais.

Abro um parêntese para ressaltar a efetiva participação de todos os
Deputados, principalmente do nosso Presidente, Deputado Mauri
Torres, que disponibilizou todos os mecanismos desta Casa para que
a Comissão pudesse apresentar no seu relatório o que há de melhor
para Minas e para o Brasil.
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Os empregos são de brasileiros, e a renda da atividade é do

País. A quem mais interessa proteger a nossa cafeicultura? A
resposta é imediata, não por bairrismo, mas, sem dúvida, Minas
Gerais é o nosso solo, nosso chão sagrado, e temos de garantir
produtividade, emprego e renda. Somente por meio da consciência de
cada um, chegaremos ao patamar que almejamos.

O que precisamos fazer? Trouxemos algumas sugestões. Com
certeza, precisaremos constantemente do apoio de todos.
Apresentamos este pré-relatório, ajudados pela nossa incansável
assessoria, que batalhou e buscou, por meio dos diversos
depoimentos, várias informações. Portanto, apresentaremos algumas
sugestões e conseqüentemente as propostas que serão incorporadas
ao relatório.

Falarei a respeito da tecnologia de produção. O mapeamento é
necessário para conhecer quem produz, o que é produzido, enfim,
conhecer toda a estrutura do setor cafeeiro. Solicitaremos rápidas
soluções do Ministério da Agricultura nos processos de registro de
insumos e de defensivos agrícolas, que podem, mas não são
liberados para o uso da cafeicultura. Com  essa ação, buscaremos
erradicar o mercado paralelo que essa situação cria.

Buscaremos ainda a garantia da eletrificação rural, por meio dos
programas já anunciados pelos Governos Federal e Estadual, para as
propriedades cafeeiras e a regulamentação da exportação de insumos
pelas cooperativas, com benefícios diretos aos cooperados.

Realizaremos um comparativo internacional dos preços dos
defensivos. E intrigante saber que o mesmo produto comercializado
aqui é mais barato na Argentina. Tentaremos combater, por meio de
mecanismos de controle, o cartel da distribuição e da comercialização
de fertilizantes e insumos.

Quanto à teconologia de produção, abordarei as principais
preocupações por regiões visitadas. Destaco a relevância das
audiências públicas regionais para detectar as preocupações de cada
região. Uma das principais peculiaridades de Machado é o
endividamento do produtor de café.

A importância da qualidade do café para o mercado externo e
interno: o mercado de cafés especiais, bem como o ordenamento da
cadeia de produção.
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No Triângulo Mineiro, em Monte Carmelo, detectamos o

endividamento do segmento do produtor; o alto custo de máquinas e
insumos; o processo de outorga de uso de água para irrigação do café
e seu alto custo para o produtor; a importância da qualidade do café
para o mercado interno e externo; e a viabilidade do pequeno
produtor.

Em Capelinha, o crédito rural foi o primeiro questionamento
apresentado à nossa Comissão. Depois, ouvimos as considerações
quanto à infra-estrutura viária. A eletrificação rural também foi ponto
importante. Posteriormente, o processo de outorga de uso de água
para irrigação do café; a ausência de estrutura para armazenamento;
a distância dos centros de pesquisa e da estrutura da assistência
técnica; e a ausência de dados metodológicos para a região do vale
do Jequitinhonha.

Em Manhuaçu, ouvimos as ponderações quanto à certificação de
origem e qualidade; à ausência de estrutura de armazenamento; à
infra-estrutura viária; e às exigências trabalhistas e à pequena
produção. Quanto à tecnologia de agregação de valor,
desenvolveremos políticas que permitam o acesso fácil do produtor ao
beneficiamento de sua produção, com a finalidade de garantir maior
valor agregado ao seu produto.

E preciso facilitar ao produtor o beneficiamento de sua produção;
garantir a importância da verticalização às cooperativas de café e
promover a prestação de serviço volante de beneficamento do café;
valorizar o café mineiro com o estimulo a novas variedades; criar
alternativas de destinação de refugo do café e do pó de café com
validade vencida; coibir a comercialização de grãos defeituosos e
resíduos para o uso da indústria torrefadora; procurar mecanismos
para fortalecer o parque industrial; e buscar gestões para incentivar o
produtor a investir em beneficiamento. Para tanto, é fundamental
haver linhas de financiamento especiais.

Com respeito a pesquisa e transferência de tecnologias. Vamos
definir linhas de pesquisa ao longo da cadeia produtiva e assegurar os
recursos para a sua realização. Hoje, São Paulo recebe mais recursos
do consórcio de pesquisa liderado pela EMBRAPA do que o nosso
Estado. Vamos transferir tecnologias ao produtor; estimular a
assistência técnica com a formação de parcerias com as cooperativas
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e sindicatos; aplicar a tecnologia e a pesquisa como elementos de
suste ntabilidade da cafeicultura. E preciso suprir a EPAMIO de
recursos humanos para o desenvolvimento da pesquisa, da qual tanto
necessitamos; e garantir a alocação de recursos, pela FAPEMIG, para
projetos de pesquisa do café.

Vamos garantir a valorização do consórcio com a destinação de
mais recursos. Para isso, é necessário atuar junto ao Executivo
estadual e a bancada mineira no Congresso Nacional, aqui
representada pelos Deputados Federais Carlos MeIles e Silas
Brasileiro, que tanto nos honram neste momento.

Financiamento da cadeia do café. Quanto ao financiamento da
cadeia do café, algumas ações são fundamentais: é preciso investir na
infra-estrutura de armazenamento. A partir da compreensão de que o
café é um ativo financeiro, é preciso conceber modelos de
financiamento baseados no produto, bem como criar mecanismos de
proteção de preço. E preciso modernizar as indústrias cafeeiras de
nosso Estado. Para tanto, é indispensável a participação do BDMG,
do BNDES e do Banco do Brasil com linhas de crédito específicas.
Vamos buscar a consolidação da política de garantia de preço
mínimo. E fundamental promover a recuperação da renda do setor.
Vamos rever a relação entre o empréstimo pretendido e as garantias
exigidas.

A nossa Comissão já esteve, por diversas vezes, no Banco do Brasil
para buscar a diminuição das garantias, às quais todos os senhores
se encontram vinculados por meio de cédulas pignoratícias. Já
apresentamos requerimento na nossa Comissão para solicitar que o
Banco reveja as cédulas pignoratícias, que são muito maiores do que
os empréstimos contraídos. Não concordamos que o Banco do Brasil
permaneça com garantias muito maiores do que os senhores estão
devendo, caracterizando, sem dúvida alguma, um excesso de
penhora. (- Palmas.) Fizemos esse pleito, que já foi repassado ao
Banco do Brasil, que está revendo região por região. Temos certeza
de que a nossa Comissão será vitoriosa.

Vamos procurar ainda utilizar o FUNCAFE para obtenção de
dinheiro novo; e viabilizar o seguro agrícola para o café, o que é um
grande desafio. Vamos ainda discutir o fundo internacional para o
café, que deve ser composto, principalmente, de recursos de agências
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financeiras internacionais.

Agora vamos discutir a tributação. Esse é um ponto importante que
queremos manifestar a todos. Quantas questões estão envolvidas na
tributação, quantas multas já foram lavradas, quantas ações estão
pendentes na justiça ou no Conselho de Contribuintes, ainda não
decididas. Estamos incorporando ao nosso relatório, após várias
ponderações, que na audiência pública questionamos a tributação.
Precisamos ter uma política tributária do café, e, para isso, vamos
discutir com os representantes do Governo. Essa questão foi um dos
gargalos que identificamos no decorrer de nossos trabalhos. E preciso
formular uma política tributária específica para a cafeicultura mineira.
Vamos procurar estender o benefício da remissão previsto na Lei n°
14.699, de 2003, para as sociedades exportadoras, para as
cooperativas de cafeicultores e para os produtores rurais que usaram
seus talonários próprios.

Procuraremos desobrigar o contribuinte do ICMS mineiro a recolher
a diferença de alíquota; manter o crédito de ICMS integral nas
operações de entrada de insumos agropecuários realizadas com base
de cálculo reduzida; isenção de ICMS nas operações com fertilizantes
e defensivos adquiridos de outros Estados.

Várias são as ações que precisam ser empreendidas para tornar a
política tributária adequada à cadeia do café.

Pudemos ainda discutir vários pontos importantes quanto às
questões trabalhistas. Recomendamos, em primeiro lugar, instalar as
comissões de conciliação prévia nos municípios que ainda não as
possuem.

Procuraremos um grupo de estudos com participação da FETAEMG,
da FAEMG, do Ministério do Trabalho, para a elaboração de
procedimentos facilitadores da relação entre o trabalhador e o
empregador.

Vamos desenvolver metodologia flexível de contratação do
trabalhador avulso; possibilitar incentivos ao proprietário que mantiver
o trabalhador rural fixado no campo; procurar ainda incentivar melhor
sintonia entre o Ministério do Trabalho e o empregador e o trabalhador
rural, numa verdadeira parceria de trabalho de paz social.

Defenderemos ainda, com maior autonomia, os acordos celebrados
entre trabalhador e empregador. 0 que é convencionado entre ambos
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deve ser lei entre as partes.

Finalmente, quanto ao "marketing" e o consumo, também fizeram
parte dessa abordagem. Somente uma ação forte de "marketing" é
capaz de estimular o consumo. Devemos realizar campanhas intensas
de valorização do café no Brasil e no mundo. Aguardamos do
convênio a regulamentação da Lei n° 14.132, de 2001, aprovada pela
Casa, para incluir o café na merenda escolar.

Vamos buscar a regulamentação da rotulagem do café com vários
padrões universalizados; procurar estabelecer critérios de qualidade
para o café adquirido para o consumo nos órgãos públicos; atuar com
determinação, para enfrentar o que realmente temos nas dificuldades
existentes na comercialização do café nos mercados nacional e
internacional; desenvolver a elaboração de produtos à base do café
para o público jovem; fazer com que a criança, desde seu início,
aprenda a tomar café e tenha o gosto do café, como todos desejamos;
estimular o aproveitamento de grãos defeituosos gerados pelo
beneficiamento no desenvolvimento de outros produtos.

Quanto à qualidade do café, iremos rever a classificação oficial do
café, criando nomenclatura uniforme; revitalizar o certificado café, o
"Certicafé"; regulamentar internamente a tolerância do café,
equiparando-o aos níveis internacionais.

O café brasileiro precisa ter a mesma qualidade que o consumido
pelos alemães, por exemplo; afinal, nós produzimos, eles não. Para
isso, a fiscalização eficiente é fundamental.

E preciso ainda impor padrões de qualidade uniformes para fins de
certificação; promover campanhas educativas sobre o preparo dessa
saborosa bebida, sem dúvida alguma, isso também é "marketing".

Ações estratégicas. Como resultado das opiniões reunidas pela
Comissão, formulamos as seguintes propostas, consideradas
estratégicas nos níveis internacional, nacional e estadual: plano
internacional - criação do Parlamento Internacional do Café, com sede
em Belo Horizonte. Quero ressaltar a iniciativa do Senador Eduardo
Azeredo, autor de projeto de resolução no Senado que institui o Grupo
Parlamentar Internacional do Café, com a finalidade de proteger o
setor cafeeiro nacional; revitalização da APPC, trazendo-a de Londres
para Minas Gerais, pois queremos Londres em Minas, queremos
Londres em Belo Horizonte; atuação com maior presença na OIC,
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trabalhando pela consolidação da liderança do Brasil e de Minas
Gerais, particularmente, no mercado mundial do café; criação de um
fundo internacional para o café, de modo a subsidiar os países
produtores em tempos de crise; piano nacional - criação de sistema
estratégico nacional do café, que contemplaria uma instância
deliberativa e outra executiva, com o surgimento da Agência Nacional
do Café, que seria responsável pela gestão do FUNCAFE; definição
de piano agrícola, com ações de médio prazo até 2006, considerando
as premissas que mencionamos no início desta exposição, de modo a
firmar o ordenamento da safra, o plantio de novos cafezais, os
recursosfinanceiros e a política de estocagem; criação de um sistema
nacional preciso de previsão e acompanhamento da safra, o que é
fundamental, pois o que não se mede não se gerencia; nível estadual
- valorização da câmara técnica do café no âmbito do Conselho
Estadual de Política Agrícola, reconhecendo-o como órgão estratégico
para o setor em nosso Estado; promoção de políticas brasileiras de
incentivo, de natureza regionalizada, a partir de plano estratégico para
a cafeicultura; necessidade de se distinguirem as diferentes realidades
das regiões produtoras, pois a demanda do vale do Jequitinhonha não
é a mesma que a do Sul de Minas.

Essas são as ações estratégicas, mas a gravidade da situação
requer ações emergenciais.

Ações Emergenciais. Para nós é urgente a definição da prorrogação
de dívidas relativas ao custeio, à estocagem e ao plano de retenção,
com os vencimentos de outubro deste ano a dezembro de 2004. E
urgente também a conclusão e a aplicação de um plano agrícola
emergencial, que defina, sobretudo, o volume de recursos para a safra
de 2004 e 2005.

Sr. Presidente, essas são as conclusões a que acabamos de
chegar. Quero ainda dizer da importância da edição da Portaria n°
815, editada pelo Ministério da Agricultura, que cria grupo de trabalho
para apresentar, no prazo de 30 dias, ao Conselho Deliberativo da
Política do Café a sua respectiva proposta.

Tivemos uma enorme satisfação em fazer esse trabalho. Talvez
nossas posições tenham sido um pouco cansativas, mas obtivemos
tanta informação que poderíamos ficar aqui a tarde toda. Estamos
apresentando algumas ponderações para uma discussão mais ampla.
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Com a ajuda de Deus e a participação de todos, esperamos

contribuir de forma marcante para o crescimento, o fortalecimento e a
respeitabilidade da cafeicultura de Minas Gerais.

Presto minhas homenagens a todos os senhores e manifesto minha
confiança maior em Deus. Confiamos também nos homens que
dirigem este País e esperamos que tenham sensibilidade, respeito e
dignidade para proporcionar melhores condições à cafeicultura,
atividade milenar e de sustento para o povo.

Presidente Paulo Piau, saúdo, mais uma vez, toda a Comissão.
Estamos chegando ao final deste grande trabalho. Iremos ainda ao
Governador Aécio Neves, ao Presidente Lula, aos Ministros, aos
Deputados Federais e a todos os Secretários ligados à cafeicultura,
base da economia de Minas, para demonstrar nossa preocupação.
Que Deus nos abençoe e ajude!

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva e
parabenizamo-lo por sua rápida exposição, dada a falta de tempo.
Com certeza, o relatório final conterá todos os detalhes necessários.

A partir de agora, haverá a parte mais importante da reunião, pois as
lideranças ligadas à cafeicultura estadual e aos produtores farão suas
considerações e críticas, podendo acrescentar algo fundamental para
a política da cafeicultura em Minas e no Brasil. Negociaremos um
tempo para as colocações, a fim de darmos oportunidade a todos: 10
minutos.

Palavras do Sr. Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro
Caro Presidente da Comissão Especial do Café, Deputado Paulo

Piau; Deputados Laudelino Augusto; José Henrique, relator; Dalmo
Ribeiro Silva, em nome de quem cumprimento todos os Deputados
desta Comissão e desta Assembléia Legislativa que tiveram a
sensibilidade e a coragem de constituir esta Comissão por terem
consciência da grave crise que acomete a cafeicultura mineira e
brasileira. Por meio de depoimentos tomados de lideranças e
companheiros por todo o Estado, procuram ajudar-nos, somando
esforços para reverter, de maneira definitiva, a crise, a fim de termos
uma cafeicultura sólida e estável. Cumprimento os Deputados
Federais Carlos Melles e Mauro Heringer, que tão bravamente têm
defendido o produtor e o nosso produto; os companheiros do
agronegócio, Carlos Barcelos, da indústria, o Presidente da UCEMG,
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representante e dirigente máximo de nossas cooperativas, e, em
especial, o Sr. João Roberto Puliti, que merece por nós ser enaltecido
frente a tantos produtores pela bravura, persistência e dedicação ao
café; o companheiro Alberto, da CREDIMINAS, instrumento valioso de
apoio financeiro aos produtores de café deste País; caros produtores
e produtoras, Presidentes de cooperativas, sindicatos e associações;
o café, como vimos aqui, vive a maior crise de sua história.

A multidão de produtores que se encontra nesta Casa vem aqui,
primeiro, para agradecer a esta Comissão pela coragem de discutir
nossos problemas e de buscar soluções e pelo trabalho que tem sido
feito em defesa dos interesses do setor. O produtor de café encontra-
se frente a uma crise sem precedentes. Muitas vezes, não temos
dinheiro para pagar a educação dos nossos filhos, levar alimento para
casa e pagar aos trabalhadores. Ainda assim, estamos aqui. As
galerias e o Plenário estão cheios, porque o produtor de café é, acima
de tudo, homem de fé, que acredita no que faz, no seu negócio, no
Estado, no País e nos seus representantes. Acredita também que
vencerá os desafios, a falta de recursos para o setor. Busca
principalmente a dignidade de que o setor precisa. Qualquer Governo
e autoridade tem de respeitar o setor que tanto gerou, gera e
continuará gerando renda para o País.

Esse setor que, em dez anos, modernizou o parque cafeeiro do
País, passando de um milhão e meio para dois milhões e meio de
hectares, que passou a produtividade média do País de oito sacos
para vinte sacos por hectare, que melhorou a qualidade dos cafés
brasileiros ao ponto de termos hoje um dos melhores cafés do mundo,
que produziu, no ano passado, a maior safra da história deste Pais,
que possibilitou a maior exportação que o Brasil já teve, que possibilita
a geração de 8 milhões de empregos, não está aqui, "de quatro",
pedindo, mas exigindo dignidade.

O setor está aqui para exigir que sejam feitas políticas corretas para
a cafeicultura brasileira e, em especial, para a cafeicultura mineira,
que é a maior do mundo, mas que está perdendo dinheiro, apesar de
ser a cafeicultura mais competitiva do planeta. Tem o menor custo,
mas está vendendo abaixo do custo. Não há empresário nem setor de
atividade no mundo que consiga sobreviver vendendo seu produto
abaixo do custo, perdendo dinheiro.
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Estamos aqui para pedir políticas adequadas, que possibilitem

renda para o setor. Políticas que só serão conseguidas por meio de
movimentos e ações como esta. A democracia exige que a sociedade
organizada se manifeste. E, ordeiramente, nossos produtores estão
aqui hoje para exigir seus direitos. Ordeiramente estamos aqui para
cumprimentar nossos Deputados por essas ações, cumprimentar o
nosso Secretário de Agricultura, Odelmo Leão, representando o
Governador e o Vice-Governador, que nos têm apoiado decisivamente
na busca de soluções. Cumprimentar também nossos governantes, no
nível federal, porque acreditamos que o Governo Lula, com todos os
problemas que está vivendo, dará uma solução para um setor que
representa emprego e geração de receita para este País. Acreditamos
também que tudo o que temos feito, lideranças políticas,
Governadores, Ministros, é muito pouco ainda para obtermos solução
definitiva para os nossos problemas.

Por isso, conclamo todos os companheiros para continuarmos
mobilizados. Conclamo todos os Deputados Estaduais, Deputados
Federais, Senadores, Secretários de Agricultura, liderados pelo Sr.
Odelmo, Governadores dos Estados produtores de café para que nos
unamos numa só voz a fim de buscarmos a política que dê condição,
a curto e médio prazos, de os cafeicultores e os trabalhadores dessa
atividade terem tranqüilidade para continuar, de sol a sol, olhando
para o tempo para ver se vem chuva. Que tenham a certeza de que
há política correta neste País que gera renda, que gera condições de
manutenção do emprego, que gera dignidade para o nosso povo.

Conclamamos todos os senhores para que continuemos nessa
cruzada até haver política adequada para nosso setor. Obrigado.

Palavras do Deputado Federal Carlos MelIes
No dia 28/9/2003, fui a uma reunião da OIC na Colômbia. Discursei

para 25 países consumidores e para 50 países produtores de café. Foi
a primeira reunião da 010, fora de Londres, e, portanto, já dava para
perceber que alguma coisa estava diferente. Fiz o que aprendemos na
roça: disse de quem sou filho e como cheguei até lá. Pertenço à
terceira geração de uma família produtora de café. Sou engenheiro
agrônomo por vocação e produtor rural. Fui pesquisador durante 17
anos, dos quais 10 anos coordenei a pesquisa de café em Minas
Gerais e no sistema estadual de pesquisa, que deu origem ao parque
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cafeeiro com a EPAMIG-EMBRAPA, cujo Presidente está aqui.

Dos 513 Deputados Federais, sou o único Presidente de uma
cooperativa exclusiva de café, que avaliza 30 milhões, de 3 mil
produtores de café. Mencionei esse fato, para que eles percebessem
que eu sabia o que dizia, pois só um louco avaliza 30 milhões para
produtores de café. Não é ser parceiro, não é ajudar, mas avalizar, ser
responsável, como tantos outros produtores e dirigentes de
cooperativas de sindicatos que estão aqui.

Provavelmente, muitos não gostarão de tudo o que direi. Mas estou
cansado, pois, depois de dez meses, ninguém quer ouvir falar de café.
Será que é preciso o preço voltar para R$40,00 para a Bete fazer a
carta que fez, e o Gilson dar o grito que deu em Três Pontas, pelo fato
de o Ministro não ter ido à EXPOCAFE? Só ouvimos dizer que vai
acontecer, como já aconteceu no passado. Não é novidade.

Tenho 35 anos de estudo. Peço a paciência de vocês para um
pequeno relato. Cumprimento os membros da Comissão, pois poucas
vezes, vi um relato tão bem-feito e completo. Vocês viram o
Presidente Oswaldo Henrique falar de dignidade, de brio e de
precisão. Isso não vale nada. Ninguém respeita quem não tem
dinheiro, quem não tem poder. Respeitaram o café quando ele era o
general café, quando dava divisas e dinheiro para o País. O Brasil
exporta 29 milhões de sacas, o dobro do que exportou; e recebe, pelo
dobro do que exportou, a metade do que deveria receber. A Alemanha
reexporta 5 milhões de sacas do café que importou a U$40,00 e
reexporta a US$185,00 o café que comprou.

Isso é pura incompetência. Precisamos aplaudir o companheiraço
Odelmo Leão, que saiu da roça, pôs a cara para bater, foi líder de um
partido durante oito anos no Congresso Nacional. Sair da roça para
fazer isso é difícil. Poucos são os companheiros que têm coragem de
entrar para a política. Lá, o jogo é pesado: você vira ladrão, corrupto,
entra na mesmice, está advogando para causa própria. E um mundo
cão. No entanto é o lugar onde vencemos as guerras. Lá, as questões
são definidas, como acontece nesta Assembléia Legislativa

Peço a atenção de todos. Tudo isso é bom e bonito. Eu e o Mário
tivemos a coragem de vir a esta Casa e colocar a cara para bater.
Ninguém quer vir aqui neste momento de dificuldade. Há 170 anos, o
Brasil era o maior produtor de café do mundo. Em 1906, já dependia
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muito do produto. Quando o café passou a não valer nada,
Oswaldo Aranha fez o acordo de Taubaté, fez sobrevalorização de
preços, ou seja, subsidiou o preço desse produto, que os países
consumidores não produziam. Os mais desavisados poderão
estranhar imposto e cota de contribuição do café, dizendo que
poderão quebrar sozinhos, mas não quebrarão o Governo. O subsidio
de US$1 .000.000.000,00 por dia que o mundo industrializado dá aos
produtores de café é o maior "dumping" do mundo. Por exemplo, o
preço da soja está bom, porque precisam manter um bom nível no
preço internacional do produto. O subsídio internacional sobe muito.
Por que os preços do café, da cana e do cacau não subirão?
Simplesmente porque não são produzidos lá fora. Portanto, quanto
mais baixos o preço, melhor. Não precisam dar proteção ao produtor
brasileiro. Lá fora, os governos têm políticas de proteção aos seus
produtores e trabalhadores. No Brasil, isso não acontece. Um país,
cujo superávit é de 5%, para não ter déficit fiscal não pode subsidiar
os produtores. Mas pode fazer políticas, como ocorreu no passado.

As políticas têm de atender aos interesses do País. Como o café
não tem mais interesse econômico, um Governo que se diz social
precisa dar atenção ao fato de que são 8 milhões de empregos na
área. Cerca de 1.800 municípios brasileiros têm sua maior fonte de
emprego e renda no café. Em Minas Gerais, são mais de 500. Em
1929, veio a Primeira Guerra Mundial e, logo em seguida, a quebra da
Bolsa.

O café vai, volta e sobe, mas é um produto de primeira grandeza, de
exportação, com políticas absolutamente monitoradas.

Há um texto do Edmar Bacha que diz que nos últimos 150 anos a
política mais eficiente e eficaz do Brasil foi a do café, porque o País
soube valorizar o preço, engessar o dólar por dentro, causando
industrialização. O milagre brasileiro deu-se às custas do café. A
gente brinca com a Ponte Rio-Niterói e com a Transamazônica. O
superávit foi do café, produto comercializado em dólar. O que
aconteceu recentemente? Tudo piorou depois da Segunda Guerra
Mundial. Em 1952, foi preciso criar o Conselho Nacional do Café, que
não funcionou muito bem. Posteriormente, veio o Instituto Brasileiro do
Café - lBC. No período, o mundo começou a produzir café. Foi criada,
então, a Organização Internacional do Café, composta por países
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consumidores e produtores. Reuniram-se em Londres, lugar
neutro, porque a região possuía muitas colônias produtoras. Era, pois,
de interesse da França, da Inglaterra e de outros países que o produto
tivesse um preço razoável. Então, foram instituídas as cláusulas
econômicas do Acordo Internacional do Café, que vigoraram até 1989
ou 1990. Nessa ocasião, nós chiávamos e falávamos que, a cada
saca exportada, o Governo tomava uma dos produtores. Mas a gente
não quebrava e não tinha esse tipo de preocupação. As pessoas
podem pensar que sou atrasado e que quero a volta do IBC. Não
quero nada disso; pelo contrário. Não podemos é deixar a situação
como está.

Mostramos que somos competentes e eficientes, mas nada disso
adiantou. O Oswaldo afirmou que saímos de 8 para 20 sacas, o que é
verdade. Superamos a produtividade mundial, mas isso não resolveu
o problema. Ninguém consegue sobreviver com o preço do café a
US$70,00, apenas o Brasil. A questão é que os bons produtores
brasileiros também estão quebrando. Isso não é política. E loucura.
Os mais evoluídos do livre mercado dizem: "Olhem o nosso 'marketing
share". O Brasil, com 300 milhões de sacas, precisa ocupar espaço
no mercado, mas não às custas do suor do seu povo e do patrimônio
do produtor. (- Palmas.) Aí é falta de vergonha nossa. Se deixarmos,
continuarão agindo da mesma forma. Se naquele tempo não
quebrávamos, e foi criada a figura do barão do café, erramos em
algumas coisas. Estou com 56 anos e tenho vergonha, porque deixei
isso passar batido. Podem dizer que estou um pouco rançoso, mas
isso não é verdade. Sinto vergonha por não ter visto algumas coisas e
não ter mudado o que precisava ser modificado. De 1987 para cá,
comecei a estudar o assunto. Viajávamos para Londres e dizíamos:
"Lá vem a globalização, a Comunidade Econômica Européia vai virar
uma única nação. Em 2000, a moeda será única". Queriam
seletividade de café, o que significava não existir mais cotas para
ninguém e comprar a melhor qualidade que o consumidor quiser. Veio
o Presidente Collor; o produtor nunca fez uso do IBC, sobretudo na
parte comercial da exportação, que era a grande mácula do processo,
porque não podia correr risco. Se exportasse e desse prejuízo, o IBC
dava aviso de garantia; se houvesse lucro, ficava para ele.

Mesmo assim, empresários com a garra de Rui Barreto e Carlos
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Barcelos estão há 50 anos competindo no setor do café. Porém
nos esquecemos de mostrar ao mundo que a cafeicultura do baronato
acabou, para dar espaço a essa cafeicultura de lOha por produtor.
Quando extinguiu-se o IBC, não fomos levianos, reunimo-nos com o
Conselho Nacional de Política do Café, liderado pelo Conselho
Nacional do Café, com todos os segmentos e sindicatos, chamamos
Paulo I-laddad e outros especialistas para discutir como conviver no
livre mercado. Foi há 13 anos. Paulo Haddad apresentou três
cenários, nos quais era imprescindível a participação do Governo. Ele
disse: "Não deixem o Governo sair, porque ficarão sem pai nem mãe,
é ele quem faz política regulatória, baixa leis e fiscaliza. A sociedade
não tem como fazê-lo".

O Brasil, há 15 anos, não tem curso de economia cafeeira, perdeu
especialistas, deixando a cultura acadêmica e econômica acabarem,
sem aprimorar o social. A única coisa que conheço mais ou menos é
isso, porque a isso dediquei minha vida. Então, se antigamente
queimaram café, pelo menos mantiveram a renda do setor; se o café
foi taxado, pelo menos a renda do setor foi mantida. Hoje não.
Gastamos R$7.000.000.000,00 para produzir o café, mas é o mercado
que vai ditar se a produção será de 30 ou 40 milhões de sacas. Há
nove anos, US$1,00 era igual a R$1,00, mas chegou a R$3,00. O
preço do café flutuava, e não havia política econômica. Foi preciso
que o Zeca do PT dissesse que paridade era quando o dólar equivalia
ao real, e por isso não era necessário proteção. Mas quando há
desvalorização, é necessário calçar. E óbvio, senão o mercado aspira
tudo. Foi o que aconteceu: 29 milhões de sacas de café foram
vendidas por US$1.300.000.000,00, quando o certo seria
US$4.000.000.000,00.

Há outro detalhe: o erro da política mundial de café é do Brasil,
temos que vestir a carapuça. Nenhum país no mundo tem o ciclo
bienal tão acentuado como o nosso. O Brasil produz em um ano, e no
outro não consegue sustentar a mesma produção. Saímos de 2 mil
plantas por hectare para 5 mil, e mesmo assim não conseguimos. O
problema é a falta de conhecimento, e a liderança é obrigada a fazer
esse tipo de organização que estamos fazendo hoje. O Governo
trabalha sob pressão. Pai e mãe, sob pressão, organizam os filhos, e
eles trabalham. E onde estamos errando, pensando que tudo cai do
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céu. Não cai, não. Em 1975, o Brasil produziu uma bela safra de
café, mas uma geada acabou com o Paraná.

O Paraná voltou a produzir café 10 a 12 anos depois da geada de
1975 e ainda substituiu o seu parque cafeeiro.

Em 1985, houve uma grande seca. Portanto, em 1986, tivemos as
piores safras de café do Brasil, mesmo com todos os planos de plantio
que o Alysson começou em 1968, que renovaram a agricultura do
Brasil. Nessa época, em 1986, produzimos 13.600.000 sacas de café.
Aí os espertos falaram: "Vamos comprar café e fazer a tal da
'operação patrícia". Quem pagou o pato? Nós, que fomos brincar e
especular com o mercado, com "commodity" e com bolsa, que não é o
nosso ramo.

Em 1987, o Brasil produziu a maior safra do século, 43 milhões de
sacas. Bateu recorde de produção, não porque havia o Jório Dauste,
Presidente do IBC, mas pela organização. O princípio é o da
organização. Esse é o nosso desafio. Estamos desorganizados. Por
isso chamo a atenção para o princípio da organização. Se nos
organizarmos, ninguém nos agüentará, minaremos as ações dos
Deputados Federais e Estaduais, Senadores, Prefeitos, presidentes
de cooperativas e de sindicatos. Não há quem resista.

Se em 1987 produzimos a maior safra do Brasil, a saudade deixou
longe, porque só agora, em 2002, superamos essa safra, chegamos a
48 milhões de sacas. Não preciso dizer muito. Se compararem, só
daqui a dez anos teremos safra igual. Então, superoferta de café não
haverá. Nos dois últimos anos, o mundo produziu menos café, 18,7,
seja arábica ou robusta. O Brasil subiu 35%, e a Colômbia, 15%.

Em 1975, a Colômbia produziu 6 milhões de sacas. Em 1990, a
produção foi para 18 milhões, acreditando-se que o livre mercado
daria certo. Portanto, despencou para 10 milhões de sacas, e não sai
disso.

O México associou-se ao NAFTA e acreditou que estava protegido,
pois se juntou ao Canadá e aos Estados Unidos. Pensou que sairia de
6 milhões de sacas e nadaria de braçada. Atualmente está com
3.500.000 sacas. Os países centrais estão acabando com a produção:
Guatemala, El Salvador e Costa Rica. Eles pedem que o Brasil
formule algum plano.

Portanto, retorno ao meu raciocínio: se é o Brasil que desequilibra a
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produção, ofertando muito café num ano e, em outro, pouco, a
nossa obrigação é fazer um estoque regulador. Porque, se quiser
exportar tudo o que produz - num ano muito, no outro, pouco -,
acontecerá isso. A safra é pequena, mas o saldo da passada é
grande. E preciso dar duas zebras, porque no ano que vem será
menor, no outro também, e começará a faltar café. Os 22 milhões de
sacas que estão do outro lado começarão a esvaziar. Surgirão
algumas agravantes, que não queremos enxergar.

Fico feliz, depois de 35 anos no setor, quando o Jornal Nacional
informa que a soja, a agricultura, teve um superávit de
R$22.000.000.000,00. O melhor setor da economia cresceu de 8% a
9%. Mas o café e o leite, não. Os produtos de alcance social, com 300
a 500 mil produtores, não.

Olhem o aspecto dos produtores de soja e de algodão. São
produtores de excedente. Não há pequeno produtor nessas áreas. As
agriculturas de excedente são produzidas por países que subsidiam
os mesmos produtos, caso contrário, levam na cabeça. Meia dúzia de
produtores de laranja, que pagam US$450,00 por tonelada de suco
excedente, acima do limite da cota, comprou propriedades da Flórida,
onde os maiores produtores são brasileiros. Aí erramos muito, e é
onde reside a nossa incompetência e o nosso desafio de indignação.
Como diz um padre amigo, "cada saco de café, cada grão de café, é
uma gotinha de suor do trabalhador brasileiro". Por isso há
indignação.

O que acontece hoje? São 12 anos de livre mercado. Criamos o
primeiro esboço da agência reguladora, o Conselho Deliberativo de
Café, que o Presidente Fernando Henrique instituiu em janeiro de
1997. Em 1996, pensamos haver necessidade de organismo
deliberativo, esboço de agência reguladora privatizada para realizar
gestão de café. Não nos deixaram instituí-Ia, porque sairia antes da
Agência Nacional de Agua, da de Telecomunicações etc.

No Brasil, há 1.500 torrefações, das quais 4 ou 6 perfazem 60% do
café torrado e moído. O pior é que a Sara comprou a maior torrefação
do Brasil, a Café do Ponto, que representa 20% do café do Brasil, e
explora o mercado brasileiro, mas não exporta o café torrado e moído
nem agrega valor. Veio pegar nosso dinheiro e nosso mercado. Com  a
Segafredo aconteceu a mesma coisa. A llly Café importa do Brasil,
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leva para a Itália, e o café volta para cá importado. Apesar de
gerar qualidade, não resolveu o problema.

Portanto, precisamos executar a política que está pronta. Sou
respeitoso, hierárquico, mas não admito aceitar cabresto, porque,
além de nos desmerecer e nos desqualificar, não cumprimos, com
coerência, o papel de representação. Por isso precisamos elaborar
plano estratégico e exigir, de forma pacífica, do Governo. Ai de nós se
não fosse o Governador Aécio Neves. Ai de nós se não aliarmos o
interesse político à vontade política econômica e social. Segundo o
Ministro da Agricultura da época, não poderia haver preço mínimo de
café, porque não queria entrar nessa política.

Desde o final do Governo passado e inicio do atual, dentro da
cadeia do "crosser" café há muita gente influente que diz para o
Governo que é assim mesmo, que plantaram demais, para deixar que
o ajuste aconteça sozinho. Que maldade! Um parque cafeeiro novo,
competitivo, o melhor do mundo. Fizemos o que o País queria em
termos de produtividade para ocupar espaço, para exportar mais e dar
mais emprego, e depois tiram a escada!

Juntamente com o atual Governador, com a força política que teve,
fizemos um plano, na maior safra da história do café, com o café a
R$95,00, R$100,00. O preço dobrou sem que fosse usado um tostão
do programa de R$2.200.000.000,00. Pedimos ao Governo que
estava entrando que repetisse o plano. Mas, como repeti-lo se esse é
um ano de safra pequena? Agora não é preciso. A outra era uma safra
grande. Não é pequena, soma o que sobrou da outra que vai ficar de
média para grande.

Volto um pouco para falar o que é uma política regulatória. O
FUNCAFE foi criado em 1986, como um fundo de defesa da economia
cafeeira. Em 1987, o Brasil produziu 43.000.000 de sacas, teve preço
mínimo de US$80,00 e o FUNCAFE comprou 11.007.000 de sacas, as
quais foram vendidas agora por US$1.310.000.000,00. O Governo
lucrou. A saca foi vendida a uma média de US$105,00. Estocar café
não é mau negócio. Regular oferta não é mau negócio. E possível dar
um preço mínimo para manter a renda do setor. Tínhamos 114
armazéns que estão se esvaziando e um patrimônio feito por nós. E a
culpa é nossa, por não estarmos organizados. Em 1994, o preço do
café começou a se recuperar, e esquecemos. Alongamos a divida. A
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EMBRAPA e as instituições de pesquisa e o consórcio nacional
tinham boa tecnologia para mantermos a produtividade. Caiu o preço,
estamos com o estoque da dívida, com o "mico" na mão, e o Governo
não se toca. Mas a verdade é que não se toca porque não estamos
sabendo pressioná-lo, não estamos sabendo chegar até ele. Não
estamos acreditando no que é real e no que é correto. Temos
vergonha de dizer que alguns mecanismos de controle são
heterodoxos, não são mais usados. Como não se usa? A briga da
ALCA não está na questão do subsídio? O que é o subsídio, senão
um controle de proteção ao produtor? Por que não se pode ter um
controle para proteção ao produtor brasileiro de produtos que eles não
produzem?

Presidente Paulo Piau, meu querido Dalmo, companheiros
_produtores, ouso dizer que, das poucas coisas que sei, uma é essa
encrenca de café. Há 40, 45 anos foram criadas as organizações de
cooperativas, que passaram do modelo do grande produtor para o
pequeno produtor e que só se sustentaram por causa da espinha
dorsal cooperativista, que é um verdadeiro comunismo - um produto
em que o grande e o pequeno valem igual. Não se pode ter lucro, só
pode haver sobra. Por que o leite e o café continuam assim? Porque
vêm de pequeno produtor, que está desorganizado. Mas isso
começou lá trás. Quando o Governo tinha interesse no café,
organizava, pois precisava tirar dinheiro da nossa produção. Quando
vieram outros produtos, falou: "Deixa esse povo ralar um pouco". E
estamos tolerando.

A solução depende de nós, porque o programa está aí.
Em um mês, apresentaremos uma nova política de café. Estou

esperançoso, porque o Ministro substituto e o Ministro Roberto Lins
autorizaram o Ministro Amauri a conduzir o processo. Temos prazo de
espera da dívida até o plano ser apresentado. Isso não me preocupa.

Anteontem, tive uma discussão muito séria, quando disse que quem
representa o Governo deveria ter coragem de falar que as dívidas
estão prorrogadas. Essa atitude ajudaria o Governo, que não pode
falar isso. No entanto, quem faz a política de café pode. Não há como
se pagar essa dívida.

Em 1994, depois de toda a crise, o Gilson era Diretor do DENARC
quando lhe falaram para não ir para esse cargo, porque não vale
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nada. Não é assim. Quem faz o cargo é o homem. Depois de
quatro meses, estávamos na bolsa comprando café. Isso é política.

A Assembléia está legitimamente realizando um trabalho de alto
nível. Isso é obrigação do Governo. Temos um Governador
comprometido, um Secretário do quilate de Odelmo Leão, que já criou
uma câmara. Na segunda-feira, nos debruçaremos sobre essa
matéria.

O Aécio disse que devemos fazer política para Minas, para o Brasil e
para o mundo. O mundo espera a política de café do Brasil. O Dalmo
disse que Minas é o segundo maior produtor de café do mundo.
Enquanto estamos produzindo pouco, de 26.000.000 a 27.000.000 de
sacas - e produziremos uma média de 37.000.000 a 40.000.000 -, a
produção do segundo maior país produtor, o Vietnã, já caiu para
11.000.000 de sacas, a Colômbia produz de 10.000.000 a 11.000.000,
a Indonésia produz 7.000.000; e o México caiu muito. Há falta de café
fino, de arábica, o nosso café.

Dizem que as coisas precisam se estrangular para se arrumarem.
Estou esperançoso, porque acho que o preço se recuperará muito
mais rápido, por todas as condições que vimos. Temos uma dívida
grande, que precisa ser corrigida, mas não chega a
R$1.700.000.000,00 ou talvez, somando tudo, R$2.000.000.000,00.
Estamos investindo em nossa produção R$6.000.000.000,00, ou seja,
três vezes a nossa dívida. Ora, que setor quebrado é esse? E um
setor que movimenta o que movimenta.

Quando o Valadares retratou os cenários, e tínhamos dificuldades,
falava que o livre mercado era uma "gelada". Disse que quando não
se acreditar no café, peguem os municípios do Brasil que têm café e
meçam o IDH, fechem a renda "per capita", que engloba tudo, o grau
de educação, a qualidade de vida das pessoas e a situação do
saneamento, para se ver o que esse produto santo faz. Nosso desafio
é não deixar que nos tirem nossa riqueza. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Deputado Federal
Carlos Melles, nosso companheiro também de EPAMIG, que há muito
tempo tinha esse desabafo engasgado. Parabéns pela exposição.

Palavras do Deputado Federal Mário Heringer
Boa-tarde a todos. Parabenizo a Comissão. Esse relatório contém o

diagnóstico e propõe o tratamento que agora precisamos implementar.
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O processo foi certo: fez-se o exame, estabeleceu-se o

diagnóstico e a proposta de tratamento, como consta no relatório.
As propostas feitas pelos senhores são as propostas que ansiamos

ver na prática. Entretanto, a proposta de tratamento pode não ser feita
ou, às vezes, não se consegue seja feita por quem faz o diagnóstico
ou por quem propõe.

Esta Casa cumpre o papel que lhe foi definido, investigando,
apurando e propondo. Suas ações emanam da vontade e da
necessidade. Como disse lá fora, a vontade política se fez em razão
disso.

Tenho o grato prazer de estar nesta reunião e, como MelIes disse,
gosto de estar presente nos momentos de crise, pois é quando,
estimulados e com raiva, escrevemos e falamos algo forte,
movimentando as pessoas.

Estamos aqui reunidos para cobrar do "país" Minas Gerais que tome
a frente dessa posição.

Ano passado, tivemos o apoio e a força do nosso então Presidente
da Câmara, atual Governador Aécio Neves. Mais uma vez, cobro-lhe,
como Governador e líder, e do Secretário Odelmo - pessoas que
sabemos ter empenho e raça - que dirijam e façam esse tratamento. O
diagnóstico e a proposta terapêutica foram feitos por esta Casa, mas o
tratamento dependerá de trabalho mais árduo e intenso, que precisa,
portanto, ser capitaneado pelo nosso Governo, pela nossa Secretaria
e por quem produz e dá emprego, porque é o maior "país" produtor de
café do mundo - Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Peço desculpas ao Deputado Mário Heringer.
Evidentemente, trata-se de vício, pois o Mauro Henriger nos
acompanhou durante todo o trabalho, e agradecemos muito a sua
contribuição.

Palavras do Sr. Ronaldo Ernesto Scucato
Boa-tarde a todos. Presidente Paulo Piau; demais membros da

Comissão; prezado relator, a quem cumprimento pela excelência do
trabalho realizado; demais componentes da Mesa; Oswaldo Henrique,
Presidente do Conselho Nacional; meu particular amigo Ajalmar,
Prefeito de Monte Carmelo; João Vicente; Deputados José Henrique e
Laudelino Augusto; meu valente Secretário Odelmo Leão, que vem
prestigiando o cooperativismo em todas as suas ações; meu amigo
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Carlos Barcelos Costa, que hoje me fez lembrar da nossa
juventude universitária, estou aqui para trazer mensagem do
cooperativismo brasileiro, especialmente do nosso Presidente Márcio
Lopes de Freitas, com quem estive ontem, em Brasília. Na ocasião,
solicitou-me que representasse todas as cooperativas do Brasil neste
ato. Trago também nossa mensagem de solidariedade, por lutarmos
juntos por uma política nacional do café.

Aqui, em Minas Gerais, devemos contar com a OCEMG e o
CESCOOP, não apenas para a defesa política, mas também para as
ações de aperfeiçoamento de toda a cadeia produtiva do café, por
meio da capacitação e do treinamento de todos os que atuam na
política cafeeira do Estado.

Presidente Paulo Piau, muito obrigado pela oportunidade. Um
abraço a todos. Despeço-me com a certeza absoluta de que vamos,
conforme expressou o Deputado Carlos MelIes, conseguir melhorar a
situação da cafeicultura em Minas. Sucesso para todos nós! Que
Deus os proteja! Obrigado.

Palavras do Sr. João Vicente Diniz
Senhores componentes da Mesa, companheiros cafeicultores,

Deputados Federais e Estaduais, Presidentes de sindicatos e de
cooperativas, senhoras e senhores, esta semana tive uma grande
surpresa e também uma alegria. Acompanho o sofrimento dos
companheiros cafeicultores e tive a grata satisfação de saber que
foram atendidos pelo Secretário-Geral, Dr. Amauri, hoje Ministro.

Vocês não imaginam o tamanho do passo que damos com isso.
Nesses sete meses, procurei mostrar ao Secretário-Geral a situação
da cafeicultura. As cooperativas, algumas vezes, levam pessoas que
criticam determinados procedimentos até Brasília, e tenho tentado
fazer o mesmo no Ministério: trazer até aqui as pessoas que ficam
assentadas lá e não conhecem as dificuldades do nosso povo.
Entretanto, não consegui. Comecei a ter um desentendimento com a
EXPOCAFE, ao dar apoio total a meu amigo e companheiro Gilson
Ximenes, que vive lutando pelos produtores de café.

Além dos dois Deputados com que podíamos contar, agora temos
mais pessoas nos apoiando. O MelIes tem 35 anos de cafeicultura, e
eu tenho 30 anos, mas a inclusão dos Deputados Estaduais é muito
importante. Nunca contamos com isso. Os Deputados Estaduais
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nunca ligaram para o café. A inclusão desse homem, desse
lutador, desse "leão", o nosso Secretário Odelmo, é ótima, não tem
preço. Teremos saudades dele. Já tivemos outros Secretários bons
conosco, como o Adílson, mas o Odelmo não perde nada, graças à
sua coragem. Esse homem não perde nada. Luta pelo produtor. Ele
tinha problemas com uma semente no Ministério e telefonava-me às 6
horas da manhã, ao meio-dia, às 4, às 10 e às 2 horas da manhã. Isso
é verdade.

Agora estamos no caminho certo. Com certeza, o Or. Amauri
corrigirá muitos erros ocorridos no Ministério até agora. Já disse para
o MelIes que nossa luta no Ministério não pode parar. Temos pessoas
que ocupam cargos sem estarem à altura, e isso nos prejudica.

Não temos ninguém no Ministério. Há domínio quase total dos
outros segmentos. Falo isso e repito; amanhã, podem até me mandar
embora. Temos de lutar, colocar lá pessoas nossas para nos
defender. As vezes, eles ficam bravos. Não defendo Ministro, O Gilson
e muitas outras pessoas sabem que Ministro é o último a tomar
conhecimento dos fatos. No terceiro escalão é que se fazem as
coisas. Não podemos desvalorizar o trabalho de nosso pessoal:
Oswaldo Henrique, Bertoni, Puliti, Breno, Gilson, Chico, o pessoal de
Guaxupé e Deputados. Não é fácil- Por isso, sempre aconselho as
cooperativas a levarem os que criticam para acompanhar o processo.
Criticar é muito fácil; ajudar é difícil. Eles têm de vir aqui ver o
sofrimento do povo. As pessoas estão sem dinheiro para pagar as
contas de luz e telefone. Em minha terra, acontece isso. Venham ver,
sentir! Sentar lá e ganhar R$8.000,00 ou R$10.000,00 por mês,
trabalhando com ar condicionado, é fácil.

Logo, a inclusão dos nomes dos Srs. Oswaldo Henrique, Odelmo e
Puliti é importante. Peço aos produtores rurais que valorizem mais os
nossos líderes; cobrem, mas valorizem-nos também. Se não
contarmos com essas pessoas, estaremos liqüidados. Quero dar um
voto a duas mulheres. Tenho medo, porque as mulheres estão
tomando conta da situação, mas temos de elogiá-las. A Bete e a
Denise não param de trabalhar! Quero, de público, falar-lhes: durmo
às 8 horas, mas podem me chamar a qualquer hora. Em termos de
trabalho, elas são piores que o Odelmo. Estou acostumando-me com
esse povo. Trabalham dia e noite. Não vamos desanimar. 0 produtor
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de café é incansável, "não deita com arreio". Venceremos! A
inclusão do Dr. Mauri depois vocês me dirão - é importantíssima.
Obrigado.

Palavras do Sr. João Roberto Puliti
Serei breve porque, como disse o Presidente Paulo Piau, iremos

ouvir o testemunho de alguns companheiros. Viemos para cá mais
com o objetivo de ouvir do que de falar. Porém, não poderia deixar de
contar uma história, embora rápida. Estão à nossa frente os
Deputados Domingos Sávio e Doutor Viana. Eu e Oswaldo Henrique,
em uma reunião na FAEMG - e muitos aqui são testemunhas -,
estávamos frustrados visto que a luta datava de 4/2/2003, mas os
resultados caminhavam muito lentamente. Naquela oportunidade, vim
à Assembléia e convidei os Deputados Doutor Viana, Domingos
Sávio, Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva e
Luiz Humberto Carneiro, que estiveram lá e viram a ansiedade e a
dificuldade por que passavam os representantes dos sindicatos do
interior. Procuramos o Deputado Mauri Torres, Presidente desta
Assembléia Legislativa, e pedimos-lhe que fosse criada uma
Comissão Especial para tratar do assunto café. Tivemos a
oportunidade de vê-ia constituída, tendo como Presidente o Deputado
Paulo Piau e como relator o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Contamos
com a colaboração dos Deputados José Henrique, oriundo de região
de cafeicultura, Laudelino Augusto e Luiz Humberto Carneiro, que
está ausente. Começamos o trabalho que o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva mostrou aos senhores.

Estou dando essa notícia aos senhores porque estamos na busca
de novos paradigmas. Estamos diante de um homem do setor, o Sr.
Carlos Barcelos Costa. Tive oportunidade de trabalhar com ele no
IBC, e eu sempre o elogio, o que o deixa bravo. E uma das pessoas
mais sérias que conheci no IBC. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, e
ele em Belo Horizonte, como um dos diretores da ABIC. Eu tinha
sempre vários pedidos mirabolantes, que nos deixavam até meio
ruborizados. E o Carlos, em todas as vezes que estive com ele, foi de
uma lisura inconteste.

Quero também prestar uma homenagem ao prezado Secretário
Odelmo. Quando esteve na Presidência da FAEMG, substituindo o Dr.
Antônio Ernesto de Salvo, praticamente deu um pontapé inicial na
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questão das dívidas, não só da cafeicultura, mas também de toda
a economia. Vocês puderam ver o reconhecimento por sua luta e
trabalho na Câmara Federal. Fique ao nosso lado. Sabemos que é
parceiro nosso. Já soube que levou o documento para o Governador e
deu ciência de tudo que estamos fazendo aqui.

Cumprimento também o Sr. João Vicente, homem que está à frente
do Ministério da Agricultura por imposição e luta nossa. Ele está lá
trabalhando em beneficio de nossa classe.

Faço uma alusão muito especial ao Prefeito Ajalmar, de Monte
Carmelo, que lá nos recebeu. Foi uma reunião muito proveitosa.

Por fim, cumprimento esse missionário do café, nosso querido
Oswaldo Henrique, homem de luta e disposição. Logo estará indo
para a Bahia, para uma reunião sobre o café. Ele não mede
sacrifícios. Está perdendo a inauguração daquela reunião do café,
para estar aqui. No sábado, participará do Conselho Deliberativo da
Política Cafeeira.

Quanto ao grupo citado pelo Sr. João Vicente, devemos ter um
pouco mais de paciência com nossos trabalhos, pois a luta é dura, é
árdua. Ele citou várias pessoas, o Chico, o Reinaldo, o Gilson, todas
de primeira ordem. Sempre estão conosco.

Meus amigos, tenho a certeza de que, com o advento desta reunião,
com o fechamento deste trabalho, novos paradigmas surgirão em
benefício do café. E os senhores haverão de colaborar nessa tarefa.

Mais uma vez, quero agradecer a todos os companheiros que
vieram de longe, que trazem nas mãos o cheiro da terra, que lutam,
que vivem o dia-a-dia da cafeicultura.

Fiquei bastante feliz quando o Deputado Dalmo Ribeiro Silva falou
da reavaliação dos nossos bens penhorados junto aos agentes
financeiros. Essa é uma luta nossa. Recebi o testemunho de um
produtor que, devendo R$50.000,00 para o Banco, teve sua
propriedade, que vale R$1.200.000,00, penhorada. Já não é possível
convivermos com esse tipo de situação. Uma das dificuldades que
estamos tendo, ao buscarmos recursos junto às agências financeiras,
se deve ao fato de nossas propriedades estarem todas penhoradas
por um valor que deve ser reavaliado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaríamos de agradecer a participação da
Universidade Federal de Lavras, na pessoa de seu Reitor, Prof.
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Fabiano. Sabemos com quanto Lavras contribui para a política
cal eeira do nosso Estado.

Palavras do Sr. Carlos Barcelos Costa
Caro Presidente, Deputado Paulo Piau, por cujo intermédio

cumprimento os colegas da Mesa e os do agronegócio, preocupo-me
em atender ao pedido do Presidente e à mensagem do Dr. Puliti.
Falarei o mais rápido possível, para que sobre tempo de ouvirmos
pessoas, em Plenário. Como representante da indústria, não poderia
deixar de fazer nossa manifestação, uma vez que as manifestações
anteriores abordaram o aspecto da produção. Como elemento
representante da indústria, hipoteco total solidariedade ao setor, que
vive uma crise dramática, marcante, que respinga também em nós,
pois o café, como qualquer outro produto, não é produzido para ser
guardado, mas para ser consumido.

Cabe-nos a tarefa de fazer o "meio-de-campo" entre a lavoura e o
consumidor. A Comissão ou quem for tratar do assunto deve dar
enfoque à cadeia, pois em qualquer enfoque unilateral, ou apenas de
um dos elos da cadeia, há o risco de a análise ser parcial, e, com isso,
perderemos tempo. O setor de indústria coloca-se à disposição para
ajudar no debate para a solução dos problemas da cadeia e no que
puder.

Cumprimento o Deputado Paulo Piau pela perspicácia e pela
excelente condução dos trabalhos. Uma de suas prioridades seria
procurar sugestão para agregar valores, inovar a formulação das
reivindicações e das políticas, pois a preocupação com a agregação
de valores e com o aumento de consumo é fundamental.
Cumprimento-o também pelo anúncio que fez de solicitar - não sei
bem se o verbo seria este -' de apelar ao Governador Aécio e ao
Presidente Lula, para que passem a liderar as políticas de café nos
âmbitos nacional e mundial. Cumprimento especialmente o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. O Deputado Federal Carlos MelIes destacou a
qualidade e a abrangência do relatório e abordou tudo aquilo que
deveria conter. Escusar-me-ei de fazer observações no que diz
respeito ao problema da agricultura, do financiamento, etc.

Não sou político, mas apenas dono de uma pequena indústria de
torrefação. E a segunda vez que ocupo esta tribuna - a primeira foi há
18 anos, no primemrio Encontro da Cafeicultura Mineira, quando
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foram ouvidos diversos setores. Naquela época, o problema era
idêntico, ou parecido, ao que vivemos na cadeia do agronegócio.
Levantei a questão como Presidente do Sindicato e, posteriormente,
como Presidente da ABIC. O Dr. Puliti, como Diretor do IBC, também
empunhou a bandeira de que a solução para os problemas seria o
aumento do consumo de café, seja internamente, seja externamente.

Se existe superoferta, basta aumentar a demanda que a situação
ficará equacionada. Naquela época, exportávamos cerca de 12
milhões de sacas. O consumo interno era de 7 milhões. Hoje
exportamos quase 30 milhões de sacas e o consumo interno é de 14
milhões, exatamente o dobro. No entanto, os problemas continuam. A
minha bandeira estava errada ou, como o Deputado Carlos Melles
disse, há incompetência na análise do assunto.

As questões referentes à tributação merecem destaque. Minas,
apesar de ser o maior Estado produtor de café e o maior em número
de indústrias, importa não apenas café cru, mas também
industrializado. Existe alguma coisa errada, que deve estar ligada à
tributação.

A campanha de "marketing" será muito bem-vinda. E fundamental a
aplicação da lei da merenda escolar. Somos favoráveis à rotulagem,
desde que sejamos ouvidos na época oportuna e que ela atinja todo o
País e não apenas às indústrias de torrefação. Poderíamos começar a
campanha pelo aumento do consumo dentro do próprio Estado, onde
os consumidores devem deixar de comprar pelo preço mais baixo. E
preciso fazer alusão à uma qualidade mínima para não tomarmos
mais aqueles tipos de café que foram criticados, recentemente, nesta
Casa.

Por dever de justiça, agradeço, um pouco encabulado, as palavras
elogiosas do Dr. Puliti, que insiste em me cumprimentar. E muita
bondade, pois quem merece esses cumprimentos são ele, o Oswaldo
Henrique e outros tantos idealistas, como Ruy Barreto e Gilson
Ximenes. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Dr. Carlos Barcelos.
Informamos que a lei do café na merenda escolar foi aprovada por
esta Casa, embora ainda não esteja regulamentada. O Governador,
sabiamente, está aguardando que o projeto do leite na merenda
escolar seja aprovado, porque já está pronto para vir a Plenário.
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Fomos criados com café com leite. Devemos recomendar essa
alimentação para nossas crianças.

Palavras do Secretário Odelmo Leão Carneiro Sobrinho
Sr. Presidente, Srs. Deputados, componentes da Mesa,

companheiras e companheiros de produção, minhas amigas e meus
amigos. Deputado Paulo Piau, cumprimento V. Exa., a Comissão e
toda a Assembléia Legislativa pelo trabalho que tem sido feito em
apoio ao agronegócio mineiro. Todos estão de parabéns e têm o
reconhecimento do Governo de Minas.

Com relação às palavras elogiosas ao Governador Aécio Neves,
reafirmo seu compromisso com a política cafeeira, determinada pela
liderança da cafeicultura em Minas Gerais. Após ouvi-Ia, o Governador
determinará a implementação de políticas para o café do Estado. Por
isso, ontem, entreguei um documento-manifesto do Conselho
Nacional do Café e outras entidades ao Ministro interino da
Agricultura. O Governador já tem ciência desse documento. Assim,
traçará as diretrizes para a cafeicultura.

Com referência a minha pessoa, estou Secretário de Agricultura,
enquanto o Governador assim desejar; estou Deputado Federal,
enquanto o povo desejar; mas está aqui o produtor rural Odelmo
Leão. Para os que não me conhecem, milito no meio rural desde a
década de 60. Nasci ali, vivi ali, aprendi ali e dali não sairei. Portanto,
enquanto estiver Secretário de Agricultura, reafirmo-lhes que a nossa
prioridade será o café. Primeiramente, buscaremos a recomposição
das dividas, aspecto essencial para que o setor possa respirar; em
segundo lugar, lutaremos pela recomposição e reorganização da
cafeicultura; em terceiro lugar, buscaremos assumir a liderança
nacional do café, e, por último, teremos de assumir a nossa posição
de liderança mundial. Por isso, informo-lhes que o Governador Aécio
Neves já iniciou contatos com autoridades internacionais, com o
objetivo de que seja realizado aqui um grande encontro internacional
do café, para que possamos não apenas influenciar na política do
produto em Minas e no Brasil, mas também participar das decisões
mundiais do ramo. Estou com vocês. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Deputado
Odelmo Leão, pessoa que tem feito trabalho brilhante à frente da
Secretaria da Agricultura.
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Apresentação de Propostas

O Sr. Presiente - Indago aos demais membros da Mesa se ainda
desejam fazer uso da palavra. (- Pausa.) Do público presente, há duas
pessoas inscritas para falar, a Sra. Denise Cássia Garcia, que fará a
entrega de um documento, e o Dr. Rui Barreto. Antes de passar a
palavra à Sra. Denise, concedo-a ao Secretário Odelmo Leão, que
deseja fazer um complemento.

O Secretário Odelmo Leão Carneiro Sobrinho - Havia me esquecido
de sugerir ao relator desta Comissão pedido de inclusão do café no
PRONAF, caso isso ainda não tenha sido feito. Obrigado.

A Sra. Denise Cássia Garcia - Eu e o Sr. Francisco Miranda
representamos o Movimento Café Sem Pobreza, composto de
cafeicultores e trabalhadores do ramo. Estamos aqui para nos
congratularmos com esta Comissão; com o Secretário Odelmo Leão;
com o nosso companheiro João Vicente; e com as nossas lideranças,
Puliti e Oswaldo Henrique, pela luta incansável em prol da
cafeicultura. Cumprimentamos especialmente o Deputado Domingos
Sávio, parlamentar que nos apóia e desenvolve grande trabalho em
defesa dos cafeicultores.

O documento que encaminho a V. Exas. servirá para fornecer
subsídios às ações que estão sendo implementadas por esta
Comissão. Farei referência a algumas medidas que julgamos
importantes. Como emergenciais, sugerimos a reprogramação dos
vencimentos das operações de crédito da cafeicultura, a equalização
de recursos de crédito rural e o ordenamento de safras. Como
medidas estruturais, sugerimos a reestruturação do Conselho
Deliberativo da Política do Café - CDPC - e a criação da secretaria
executiva; reestruturação do FUNCAFE; mapeamento do parque e da
economia cafeeira; criação de um centro de inteligência de mercado
de café no âmbito do CDPC; isonomia do alongamento de 12 anos,
com a securitização de 25 anos; e abertura de novos mercados.
Sabemos que 90% da população mundial não possuem o hábito de
consumir café. Mercados como os da Rússia e da China precisam ser
explorados.

Por último, a reprogramação de todas as dívidas do agronegócio do
café, visando resgatar a auto-estima do cafeicultor, dando-lhe fôlego
para quitar seus compromissos, evitando a inadimplência e
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proporcionando o aumento de receitas para o País.

Esse é o documento que passamos à mão de V. Exa.
O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. Francisco Miranda

Figueiredo Filho.
O Sr. Francisco Miranda Figueiredo Filho - Agradeço o trabalho dos

senhores. Sou Presidente da cooperativa em Três Pontas, pequeno
produtor rural, e esta foi a primeira vez que vi uma participação
expressiva dos Deputados, preocupados com nossa situação. Nosso
município é o maior produtor de café no Brasil, talvez no mundo, e
todos podem imaginar o sofrimento de nossos produtores. Parabenizo
a atuação dos Srs. João Roberto Puliti, Oswaldo Henrique, João
Vicente, Luiz Carlos e de todos que trabalharam para o sucesso desse
movimento.

Também sou Vereador em minha cidade, e recebi, há poucos
minutos, um telefonema do Vice-Governador, que por sua vez
recebeu um telefonema do Ministro Palocci, que irá interceder para
que essa comissão constituída pelo Ministério da Agricultura dê uma
solução antes de 30 dias. Esperamos que isso aconteça. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos aos senhores, e a presença do Sr.
Bernardo Keep, Diretor-Presidente da Valmont, fabricante de
conjuntos de irrigação, tão importantes para o café. Com a palavra, o
Sr. Ruy Barreto.

O Sr. Ruy Barreto - Sr. Presidente, parabenizo-o pelo trabalho
fantástico desenvolvido por esta Comissão. Nunca vi nada mais
completo que o relatório feito pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva nem
tão corajoso. O problema do café é de audácia. V. Exa. apresentou
muito bem o aspecto internacional, que, talvez, seja o ponto mais
importante no seu relatório.

Os produtores de café do Brasil e do mundo inteiro estão reunidos
na mesma situação de desespero, por não encontrarem solução para
seus problemas, pela falta de uma liderança mundial.

O Secretário de Agricultura disse que o Governo do Estado não abre
mão de que Minas assuma essa posição de liderança. Isso é correto.
Realmente, não há Estado mais interessado no destino da cafeicultura
que o de Minas Gerais, que possui autoridade para liderar o
movimento. Se Minas fosse um país, seria o maior produtor de café do
mundo.
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Sr. Presidente, não teria razão para usar da palavra, se

concordo com tudo o que foi dito e com o relatório. Mas fiquei com
vontade de falar sobre o patrono que deu nome a este Plenário:
Juscelino Kubitschek. Assisti ao drama que ele viveu, quando assumiu
a Presidência da República, diante da maior superprodução deste
País, que se encontrava despreparado para enfrentar tal situação.
Confesso, não sei se o País estava mais despreparado que hoje, sob
todos os aspectos.

Na época, havia outros problemas, pois ele tinha o seu programa de
metas e não esperava a superprodução, que causou impacto brutal.
Num determinado momento, o Brasil parou de contar, para não criar
maior impacto no mercado internacional. O Brasil, juntamente com a
produção da África e da Indonésia, quase triplicou a produção de café
mundial, sem que houvesse condições. Juscelino estava com o
programa de metas, incluindo a construção de Brasília, ameaçado por
causa da grave situação, que exigia uma política de cotação de café.

Lembrarei uma passagem importante, pois é válida. O Brasil
demorou seis anos para assinar o Convênio de Taubaté, que proibia a
exportação de tipo; fazia a seletividade; e tudo que era possível para
tentar resolver o problema. Rodrigues Alves foi obrigado a aplicar
recursos urgentes para a compra do excedente, pois havia morrido
mais da metade dos produtores de café.

Agora, quando ouço o Presidente da cooperativa de Três Pontas,
entendo o que quer dizer: "Pelo amor de Deus, não agüento esperar
mais que amanhã". Concordo com tudo. Mas preciso viver hoje. Fiz o
que a Nação pediu, produzi - e bem. Dei a esta Nação a liderança
mundial e também um produto que a levou à independência e a
transformou, de uma colônia inviável, na 8 economia do mundo. O
que o Governo tem de fazer? Tem de retirar o excedente de imediato.
Foi o que Juscelino fez.

Estava presente na reunião quando os Ministros apresentaram-lhe
as sugestões: procurar fazer uma política racional; evitar as
exportações e reduzir a produção. Ele disse que o problema
necessitava de solução imediata. Chamou o Superintendente do
crédito e disse-lhe para abrir as verbas e estabelecer o preço mínimo
com os produtores, pois o Governo compraria todo o café.

A partir daí, o Brasil começou a reagir. Ao longo de mais três anos, o
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consumo interno de café passou de 2 milhões de sacas para 8
milhões; as exportações dobraram, e a receita cambial do País
aumentou. Pouco a pouco, criou-se o IBC, e estabeleceram as
condições apontadas no relatório de V. Exa.

Para mim é motivo de orgulho estar no Plenário Juscelino
Kubitschek. Já que o Ministro Palocci deu 30 dias, não se transmitirá a
ele a solução de uni grande brasileiro. Sem provocar deflação,
Juscelino, o maior Presidente do Brasil, além de desenvolver a
agricultura, a indústria e de projetar o Brasil, solucionou o problema
agrário. Parabéns e obrigado!

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Ruy Barreto, baluarte da
cafeicultura. Com a palavra, o Dr. João Vicente.

O Sr. João Vicente - Quero incluir em meus agradecimentos as
cooperativas e os sindicatos presentes, principalmente a UNICOOP.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Pedro Lúcio Junqueira, do
Sindicato Rural de Carmo de Minas.

O Sr. Pedro Lúcio Junqueira - Sr. Presidente, Secretário Odelmo
Leão, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, parabéns pela brilhante
exposição! Carmo de Minas passa pelo mesmo problema, e, com a
Denise e com a Bete, lutamos em prol da cafeicultura mineira. Muitos
tomaram conhecimento de que o Ministro José Dirceu foi meu colega
de ginásio em Passa-Quatro. Há 20 dias, entreguei-lhe carta
solicitando a prorrogação das dívidas por quatro anos e novo custeio
com garantia de fruto pendente. Tomando café na casa de sua mãe,
em Passa-Quatro, perguntou-me do que a cafeicultura precisa.
Respondi-lhe que precisa apenas de renda.

Estou bastante emocionado. Quem me dera contar aos meus filhos
que estou falando no Plenário Juscelino Kubitschek, da Assembléia
Legislativa. Além de hipotecar solidariedade, peço que gravem, nos
anais desta Casa, que Carmo de Minas contou com 15 produtores de
melhor café do Brasil no concurso da Brasilian Special Coffe
Association - BSCA -, do dia 30 de outubro. (- Palmas.) Dos oito
finalistas, ficamos com o 20 e 30 lugares. Peço salva de palmas para
Luís Paulo Dias Pereira - a quem foi atribuído o 2 0 lugar -, da
Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde -
COCARIVE.

Queria que fosse registrado que ela atende a Carmo de Minas,



1832
Olímpio Noronha, Cristina, São Lourenço e Dom Viçoso. Beth e
Denise, queria aproveitar a oportunidade para dizer que temos de lutar
politicamente com essas caravanas, que deixaram seus lares para
estarem aqui conosco, iniciando essa luta. Vocês, Deputados
Estaduais, e o nosso Governador Aécio Neves estão abraçando
conosco essa causa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Queria avisar ao Pedro Lúcio que, com certeza,
alguém da sua família está te ouvindo, pois estamos sendo vistos em
130 municípios, por meio da nossa TV Assembléia. Com  a palavra, o
Sr. Gilson Ximenes, produtor rural.

O Sr. Gilson José Ximenes Abreu - Sr. Presidente, Deputado Paulo
Piau, e demais membros da Mesa, gostaria de parabenizar o trabalho
de vocês. A prova do que estamos fazendo é todo esse pessoal que
está aqui. Vimos prestigiá-los. Quero dizer que vocês não são
capazes de imaginar a dificuldade que o Oswaldo Henrique, o Puliti, a
Beth, a Denise, tiveram para trazer todo esse pessoal. O nosso povo
está aqui, hoje, para produzir frutos. Somente por meio da pressão,
conseguimos alguma coisa no País. Quero pedir aos senhores que
fiquem de prontidão. Quando forem a Brasília, queremos estar juntos.
E isso precisa ser rápido, porque, como disse o Ruy, Três Pontas e a
cafeicultura encontram-se de joelhos hoje. Isso pela gravidade do
problema ou, talvez, como disse o Deputado Carlos Melles, por nossa
incompetência; mas não do produtor brasileiro. Este é competente até
a última hora. Vemos aqui hoje os melhores cafés do Brasil, do Sul de
Minas Gerais. Aumentamos a produtividade, melhoramos a qualidade,
fizemos todo o dever de casa e temos a esperança de que este
Governo, que se diz socialista, que diz que irá fazer pelo povo
brasileiro e que irá fazer pela cafeicultura... Ela distribui riqueza. A
cafeicultura é isso que vocês detectaram. São os produtores de loba
que fazem o País e Minas Gerais. Durante toda a minha vida política
de café, nunca vi na Assembléia Legislativa de Minas Gerais um
trabalho como este. Parabéns. Espero estarmos juntos em Brasília
colhendo esses frutos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Gilson Ximenes. Passamos a
palavra a Elizabeth Helena, Presidente do Sindicato Rural de Boa
Esperança.

A Sra. Elizabeth Helena Rabelio Corrêa Barbosa - Quero
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cumprimentar a todos da Mesa. Presidente Paulo Piau, pedi a
palavra para fazer um esclarecimento. Sou Presidente do Sindicato de
Boa Esperança. Nossa cidade passou por cinco chuvas de pedras, o
que foi uma calamidade. O Sr. Matuzalém Lemos, Presidente da
CAPEB, a cooperativa de Boa Esperança, que dá todo o apoio aos 12
municípios atendidos por ela, também está tendo dificuldades, porque
a cafeicultura já não existe. A maioria das famílias que viviam da
pequena cafeicultura encontra-se hoje alimentadas por um
aposentado ou por uma professora que está dentro desta Casa.
Parece que a chuva de pedras de Boa Esperança ainda escolheu: ela
só atingiu as melhores lavouras do Município de Boa Esperança.
Imaginem como estão os produtores, o município, a cooperativa e o
sindicato de Boa Esperança.

Reflitam se o Município de Boa Esperança não poderia ter uma
verba diferenciada, com dois ou três meses de carência para o
produtor, que já não tem o fruto pendente, devido à chuva de granizo.
Como esse produtor poderá ir ao Banco do Brasil solicitar
financiamento de custeio se não tem o fruto pendente?

Entrei para o sindicato de Boa Esperança devido a pedidos dos
produtores do município. Sou mulher, produtora de café e estou na
terceira ou na quarta geração de cafeicultores. Mais de mil
cafeicultores entraram no sindicato e me disseram que deveríamos
tomar providência, porque já não poderíamos ficar do jeito que
estávamos. Nesse encontro, surgiu a idéia de enviar carta ao Ministro
Roberto Rodrigues. Não o conheço nem a ninguém do Ministério. Não
tenho nada contra a pessoa do Ministro Rodrigues, que é competente,
mas serei autêntica para dizer que S. Exa. não nos estava ouvindo
suficientemente.

Fui muito criticada pela carta que enviei ao Ministro Rodrigues.
Recebi vários telefonemas ameaçadores, dizendo que a Receita
Federal iria me investigar. Meu Vice-Presidente me disse que iríamos
agüentar as pressões juntos. Faríamos uma lista de produtores que
me apoiariam. Deveríamos ir a Brasília para explicar por que essa
carta saiu do sindicato de Boa Esperança. Foi por causa do
desespero.

Uma semana depois, o Dr. Miramar telefonou-me e pediu-me que
fosse a Brasília para explicar o porquê da carta. Disse ao Ministro que
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não iria a Brasília, porque não tinha nada contra ninguém. Queria
apenas que o Ministro escutasse o nosso clamor, a nossa pobreza
aqui.

Sr. Presidente, não fui a Brasília, mas, como disse em Machado,
disse-lhe que, se não nos escutar, 8 milhões de cestas básicas terão
de ser distribuídas no Brasil pelo Presidente Lula.

Tinha de fazer esse desabafo. E muito difícil uma mulher ser
produtora de café e Presidente de sindicato. E fácil criticar uma
mulher, mas é muito difícil criticar um homem barbado. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Passarei a Presidência ao Deputado Laudelino
Augusto, porque tenho de ausentar-me por instantes, mas logo estarei
de volta.

Quero deixar como mensagem o que um senhor me disse na CPI do
Leite: ele disse que era preferível haver mais uma reunião e a
esperança da solução a não ter reunião e perder a esperança. Não
podemos perder a esperança no café nem no País. Se Deus quiser,
vamos chegar lá.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Aproveitando o fato de V. Exa.
ausentar-se por instantes - e sabedor de que V. Exa. estará com o
Governador Aécio Neves -, não posso perder a oportunidade de,
como relator da Comissão, apresentar, mais uma vez, nossa
solidariedade e nossa esperança ao Governador Aécio Neves.

Sabemos do seu trabalho à frente da cafeicultura e temos certeza de
que nos está acompanhando por meio da TV Assembléia e de que,
por meio da voz de V. Exa., poderá interpretar o sentimento de todos
os presentes, neste dia histórico, em que estamos apresentando
nosso relatório.

Solicito a V. Exa., que certamente estará em Brasília com o nosso
Governador, para buscar solução para a cafeicultura mineira, que lhe
apresente, em meu nome e em nome da Comissão, as nossas
homenagens e esperanças, pois o Governador, com certeza, será
nosso grande parceiro, como já tem sido.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Evidentemente, daremos notícias desta bela reunião ao
Governador.

Em comparação feita por pessoas conhecedoras da qualidade do
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café entre o café oferecido nesta Assembléia e o que tomamos
em Machado, cuja nota é 10, o café da Assembléia tirou nota 2,8.
Com certeza, a culpa não é do produtor, pois sabemos o tanto que se
faz por aí. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva tocou levemente na
questão da qualidade do café. Temos muitas amostras de café: com
cevada, com palha melosa. Evidentemente, tudo isso prejudica o
cafeicultor. Certamente, um dos projetos que nascerá desta Comissão
será a proibição da venda de palha melosa à indústria, o que será
bom para a cafeicultura. A incompetência não pode ser atribuída ao
produtor, pois, se existe, deve-se a quem assume o comércio mundial
do café, onde reina.

Carlos MelIes abordou a voracidade da guerra que vivemos em
relação ao mercado. Volto a repetir que ONGs internacionais têm
vindo a este País propor aos nossos produtores pagamento para não
plantarem. No caso da soja, trata-se de realidade, uma verdadeira
guerra. Temos de prestar atenção nisso. Ultimamente, uma ONG
finlandesa está patrocinando ONGs brasileiras, ou seja, alguns maus
brasileiros que se vendem, muitos sendo massa de manobra, para
que o Brasil não produza madeira. Então, chamo a atenção do
Deputado Carlos Melles, pois temos de ter maldade e competência
suficientes para entrar nessa guerra para valer, para ganhar. Vejam
bem, as multinacionais pretendem tirar nosso melhor tesouro - o
mercado interno -, sem exportarem 1kg de pó de café ou de café
solúvel. Com certeza, temos de ter uma política diferenciada.

Queremos agradecer a colaboração de todas as instituições e de
todos os senhores e, de coração, dizer que saio confortado, porque
estou consciente do dever cumprido. Continuaremos esse trabalho,
pois assumimos a responsabilidade de buscar essa política mineira e
brasileira para o café e de, juntos com o Executivo, tão bem
representado pelo Deputado Odelmo Leão, e o Governo Federal,
buscar a estabilidade necessária ao produtor, para que possa ter
renda e lucro. Lucro não é palavra proibida, mas necessária para que
as coisas aconteçam, como a geração de emprego, de que o Governo
tanto precisa.

Temporariamente, passamos a Presidência dos trabalhos ao
Deputado Laudelino Augusto, Vice-Presidente da Comissão.

0 Deputado Odelmo Leão também se ausentará da reunião, pois
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tem compromisso inadiável. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto) - Agradecemos a
presença do Secretário Odelmo Leão e do nosso Presidente, que, se
Deus quiser, voltará em breve para participar do encerramento desta
audiência.

O Prefeito Ajalmar Silva - Cumprimento, inicialmente, o Deputado
Laudelino Augusto, agora Presidente da reunião. Ainda com a
presença do Presidente Paulo Piau, quero saudar os outros
Deputados da Comissão, em especial, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que fez um belo relato para todos nós. Cumprimento também o
Secretário Odelmo, os demais componentes da Mesa, os produtores e
os Presidentes de cooperativas presentes.

Não poderia deixar de estar presente, até pela saudade desta
tribuna, onde estive defendendo interesses de minha região, do nosso
Estado e do nosso Pais por várias vezes. Hoje, quando discutimos um
grave problema dos municípios produtores de café, não poderia deixar
de estar aqui. Observo que sou o único Prefeito presente. Onde estão
os outros? Vejo que há mais um companheiro no Plenário. Todos
deveriam estar aqui, porque, certamente, o meu sofrimento é o
mesmo deles. Os nossos municípios estão sofrendo muito com a crise
do café, e os nossos produtores estão exaurindo-se em seu trabalho
diário, sendo que muitos deles estão erradicando suas plantações, por
não acreditarem na política do País para essa área. Precisávamos
estar unidos para vir à Assembléia apoiar os Deputados que tiveram a
idéia brilhante de constituir essa Comissão.

Quando cheguei a esta Casa, no meu primeiro ano de mandato, fui
Vice-Presidente. Nos dois anos seguintes, fui para a Comissão de
Política Rural, pois não havia representantes ruralistas na Casa. Era
um dos únicos Deputados que havia nascido na roça e tive a
incumbência de representar nosso segmento. No ano seguinte, em
outro mandato, o Deputado Paulo Piau chegou à Casa, que cresceu
nessa área. De lá para cá, posso testemunhar o trabalho efetivo da
Comissão, com a participação desse Deputado e de outros.

Cumprimento o Deputado Dalmo Ribeiro Silva por seu brilhante
relatório, que, certamente, gerará benefícios para os produtores e
para a política cafeeira do Estado e do País. Conseqüentemente, nós,
Prefeitos, seremos beneficiados, pois nossos municípios precisam, e
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muito, da política cafeeira. No meu município, em particular, o
café representa 50% do PIB, e, como tivemos o Valor Adicionado
Fiscal reduzido em 34% de 2001 para cá, a situação ficou bastante
difícil.

Mais uma vez, cobramos a participação dos colegas Prefeitos, para
que possamos ajudar a Assembléia a conduzir a situação. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prefeito de Monte Carmelo, ex-
Deputado Estadual Ajalmar Silva. Agradecemos os demais Prefeitos
pela presença. Temos quatro inscritos. Iremos ouvi-los e depois
retornaremos a palavra á Mesa. Com a palavra, o Sr. Jairo, Diretor da
FETAEMG.

O Sr. Jairo Darcy Passos - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
Presidente Laudelino Augusto, cumprimento a Mesa e o Plenário em
nome do nosso Deputado do Sul de Minas. Lamentavelmente
estamos discutindo o problema da agricultura. O Brasil é o primeiro do
mundo; Minas Gerais, se fosse país, seria o segundo. Deveríamos
estar comemorando, mas estamos lutando para salvar nossos
produtores. Ressalto o brilhantismo do relatório feito pela Comissão,
que acreditamos que vá levar adiante esse trabalho.

A crise do café, especialmente em Minas Gerais, Estado que mais
produz, não se resume apenas aos produtores. Se assim fosse, seria
fácil resolver. Porém atinge diretamente todos os trabalhadores
assalariados do Estado, que, em período de safra, chegam a superar
os 500 mil. Esse aspecto é de fundamental importância e merece
atenção especial da Comissão. A crise atinge os municípios cafeeiros,
visto que constitui seu maior giro econômico. Em alguns municípios,
BO% do poder econômico centram-se no café. Hoje se pode dizer que
a crise do café, no Sul de Minas e em outras regiões que mais
produzem, é uma questão social. Não significa apenas uma luta dos
produtores, mas uma questão social, que merece a atenção de todos
os Deputados e dos Governos Municipal, Estadual e Federal. E o que
esperamos.

E lamentável quando, ao percorrermos as estradas do Sul de Minas,
vemos as lavouras de café morrendo por falta de adubo, de trato.
Basta dar uma volta pelo Sul de Minas, pelo Alto Paranaíba e por
outras regiões para verificar essa situação. Nossos produtores não
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têm o mínimo de incentivo, enquanto os setores empresarial e
industrial recebem incentivos dos Governos Municipais, Estaduais e
Federal. Enquanto a Mercedes-Benz recebe milhões em incentivos do
Estado e do município, o que nossos produtores recebem são os
buracos das estradas. Logo, precisamos que esta Casa tome
conhecimento e dê encaminhamento à questão, inclusive buscando
orçamento específico para os produtores de café de Minas Gerais. O
orçamento é para construir e reformar estradas e pontes, construir
terreiros de café e incentivar o transporte dos trabalhadores que se
deslocam das cidades para prestar serviços nas propriedades rurais.
Sabemos que no setor urbano existem verbas. O setor cafeeiro está
ficando cada vez mais esquecido.

Hoje ouvimos depoimentos de vários produtores rurais. Se
percorrermos o setor, veremos que a questão é muito mais grave, vai
além. Não ouvimos o depoimento dos trabalhadores que vendem
mão-de-obra para adquirir o alimento do dia-a-dia. Não ouvimos
também o depoimento dos comerciantes das pequenas cidades do
interior, que estão fechando as portas de seus comércios. Podem
verificar os dados para ver o número de estabelecimentos que
fecharam a partir do ano 2000. Ouvimos apenas os produtores. A
questão é muito mais ampla.

Deputado Laudelino Augusto, acreditamos muito nessa Comissão e
desejamos que ela dê continuidade a esse trabalho, tornando-o
permanente. Pedimos para não ficarmos apenas em mais uma
reunião e não encerrarmos no dia 4 de dezembro, com o relatório
final. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Jairo Passos. Agradecemos à
FETAEMG, que acompanhou os trabalhos da Comissão. Com a
palavra, o Sr. José Carlos d'Alessandro Bueno, Presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha.

O Sr. José Carlos D'Alessandro Bueno - Boa-noite a todos.
Cumprimento o Deputado Laudelino Augusto, o Dr. Puliti e os demais
membros da Mesa. Vim fazer três considerações. A primeira delas é
parabenizar a Assembléia pelo seu trabalho. Trabalho que, segundo
meu conhecimento, até hoje não havia sido feito em prol da
cafeicultura mineira. Saibam que estão de parabéns e têm todo o
nosso apoio. A Assembléia está tendo um contato maior com o
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campo, a mola mestra do nosso Pais.

A segunda consideração é a mesma que fiz quando estive na
Câmara Municipal de Varginha. Falo não só como Presidente do
sindicato, mas também como produtor. O maior fracasso de um
produtor rural é não poder pagar seus empregados e se ver obrigado
a demiti-los, por não ter mais condições de arcar com os seus
salários. E a hora em que o produtor se sente fracassado como
pessoa, produtor e empresário.

Em minha região, no sindicato, temos visto que muitos produtores
estão chegando ao desespero. A nossa situação é muito grave. A
participação neste movimento poderia ter sido maior. Acontece que o
produtor, muitas vezes, sente-se envergonhado de participar, por
estar endividado. Na maioria das vezes, ele é um homem simples, que
está em sua fazenda, sendo muito difícil trazê-lo, sobretudo para a
Capital.

Para finalizar, gostaria de homenagear, em nome do movimento, a
Beth e a Denise, pessoas incansáveis. Gostaria que toda força fosse
dada a elas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. José Carlos
D'Alessandro Bueno.

Destacamos a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
está nos acompanhando nesse trabalho.

Com a palavra, o Sr. Marcos de Souza, do Sindicato Rural de
Matipó.

O Sr. Marcos de Souza - Sindicato Rural de Matipó, que integra o
outrora pujante pólo cafeeiro da região de Manhuaçu, outrora Zona da
Mata, que hoje passa a se chamar "Café das Matas de Minas", tal a
qualidade que se vem observando na manipulação do nosso melhor
produto.

Ao mesmo tempo, externamos nossa preocupação pela pobreza que
vem assolando a nossa região, principalmente Matipó, hoje reduto de
inumeráveis bóias-frias, que estão sobrevivendo apenas com o
modesto salário mínimo, quando, há tempos, recebiam de dois a três
salários mínimos.

Precisam ser tomadas medidas urgentes para que não se privilegie
apenas esta Minas Gerais hoje mecanizada, orgulho da exportação,
da mecanização da soja e do milho - parabéns para esse setor -' mas
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que a agricultura da montanha, aquela trabalhada na base da
enxada, que gera empregos, tenha também sua compensação.

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Sr. Marcos de
Souza. Com a palavra, o Sr. Jorge Fonseca, Presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Lajinha.

O Sr. Jorge Fonseca - Boa tarde! Cumprimento a Mesa e a todos,
em nome do Presidente. Não sei se companheiros de outros
municípios têm sofrido a humilhação que vimos sofrendo. O Ministério
do Trabalho está entrando nas nossas cooperativas, nas nossas
propriedades, escoltado pela Polícia Federal. Não somos bandidos,
mas produtores rurais. Isso é uma falta de respeito com a classe.

Sou do Sindicato dos Produtores Rurais de Lajinha, no Leste de
Minas, e do Conselho Fiscal da Cooperativa dos Cafeicultores da
Região de Lajinha - COCAFE. Obrigado.

O Sr. Carlos Barcelos Costa - O Deputado Carlos Melles usou a
expressão "falta de competência", e concordei com ele. Parece que
um dos manifestantes não entendeu o que quisemos dizer. A falta de
competência não é do produtor, mas da formulação da política
setorial. Esta, sim, foi feita de forma incompetente. O produtor não é
incompetente.

Quero ressaltar três itens interligados que o relator incluiu: a
alternativa de utilização do refugo, a proibição do uso dos resíduos e
as pesquisas sobre café. Esses resíduos são perniciosos à saúde
humana. São proibidos pela legislação, a fim de que as indústrias não
o utilizem. Com o advento do selo de pureza, com a fiscalização, esse
uso diminuiu, mas ainda há industriais que teimam em usá-los. Usam-
nos porque alguém produz e vende para eles. Devemos pensar nessa
cadeia e em como eliminar os resíduos.

O Sr. Mauro Heringer - Estivemos juntos em Manhuaçu.
Cumprimento os Deputados Laudelino Augusto e Dalmo Ribeiro Silva,
e o Sr. Puliti. Aqui, juntos, representando as matas de Minas, o
sindicato de produtores de Manhumirim, Manhuaçu, São João do
Manhuaçu, Matipá, Lajinha, Mutum, Santa Margarida e outras
localidades que, porventura tenha me esquecido de nominar, devido à
satisfação e à emoção de estar aqui. Estou muito feliz de estar nesta
Casa e trazer o produtor rural para junto da Beth, da Denise, do Sul de
Minas, do serrado, e poder dizer que a cafeicultura tem de continuar
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lutando. Peço que esta Casa e o Congresso Nacional definam
uma política justa, emergencial, que nos socorra. Espero que
continuemos engrandecendo nossa região, nosso Estado e nosso
País. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. Mauro Heringer.
Havia preparado algo para falar. No entanto, não há muito mais para

dizer. Falamos e ouvimos muito durante as nossas audiências. O
relatório apresentado é uma síntese. Lembrei-me de uma frase
publicada por um documento de uma doutrina social-cristã, que,
discorrendo sobre a transformação da sociedade, diz que 'esta não
deixou de ser a hora da palavra, mas tornou-se, com dramática
urgência, a hora da ação". Isso ficou bem explícito no caso da
cafeicultura. Temos de falar, mesmo porque estamos num parlamento,
local adequado para se discutir, mas este momento tornou-se, com
dramática urgência, a hora da ação.

No dia 18 de setembro, quando realizamos a nossa primeira
audiência, cujo tema era o panorama da cafeicultura mineira, foi dito
que a Alemanha, mesmo sem produzir um pé de café, detém 23% do
mercado mundial. Hoje, o Deputado Carlos MelIes disse que a
Alemanha compra o nosso café a US$40,00 e o reexporta a
US$175,00. Naquele dia, durante a nossa primeira reunião,
perguntávamos: o que a Alemanha faz que não podemos fazer? No
transcorrer das nossas audiências, tomamos conhecimento de que
São Paulo, apesar de produzir bem menos que Minas, exporta mais.
Perguntamos: o que São Paulo faz que Minas não pode fazer? Na
audiência realizada em Capelinha, alguém disse que boa parte do
café ali produzido sai pelo Sul de Minas, como se fosse daquela
região. Anteontem, em Manhuaçu, disseram que boa parte do café do
município sai como se fosse do Sul de Minas. Novamente,
perguntamos: o que o Sul de Minas faz que o vale do Jequitinhonha, o
Triângulo, a Zona da Mata e outras regiões não podem fazer?
Continuamos com essa linha de raciocínio até chegar ao produtor. O
vizinho pode indagar: o que meu vizinho está fazendo que não posso
fazer? Não estou falando de competição negativa, mas em agregar
valores, fazer parcerias. Temos de refletir sobre todo o trabalho
realizado até hoje, para ver o que podemos e devemos fazer.

Agregação de valores é questão fundamental. 0 "marketing"



1842
também é importantíssimo. No Brasil, quase não existem
propagandas de café. O consumo de refrigerantes cresceu mais entre
as crianças e os jovens que o café. Isso ocorreu em razão da
qualidade, mas também por falta de propaganda, mostrando que o
café é bom. Como diz o João Nélson, quem toma café é mais feliz.

Outras questões importantes são estocagem, pureza, certificação de
origem, políticas definidas. Não existem políticas para o café.
Contribuiremos para que isso ocorra. Discutimos também os temas
relativos à tributação, fiscalização e a preços. Seria ótimo se
pudéssemos colocar preço em nosso café. Mas ficamos aguardando
que as Bolsas de Londres e Nova lorque façam isso. Minas Gerais e o
Brasil precisam comandar a política cafeeira no mundo.

Outro ponto importante é a valorização do produtor. Existem dados
comprovando que apenas 2% do preço de uma xícara de café paga
na Europa chegam ao produtor, quem realmente produziu,
enfrentando as geadas, as chuvas de pedras, as cascavéis no cafezal.

O Deputado Carlos Melles chamou a atenção para a organização.
Precisamos ser organizados. A organização conquista. Lá fora,
consomem café de qualidade. Isso é importante. Foi bastante
denunciado em nossas audiências que várias misturas são colocadas
nos cafés. Haverá lei proibindo esse procedimento para que a
qualidade seja garantida.

Consumimos café de qualidade. Em Manhuaçu, sugeriram-se
critérios nas licitações do café nas merendas escolares, haja vista que
funcionam sempre pela escolha do menor preço, o que nem sempre
garante a qualidade do produto.

Hoje, ao pensar nesse assunto, elaborei o seguinte questionamento:
o que o poder público da Alemanha faz, que o nosso pode fazer e não
faz? Minas Gerais é o maior produtor mundial de café, precisa, pois,
de uma política agrícola especial para o produto, aspecto já discutido
no âmbito federal há alguns anos. O café é o nosso tesouro, como
disse o Deputado Paulo Piau.

A questão do café especial despertou a minha atenção, tendo em
vista que 90% dos produtores são pequenos e 25% são familiares, O
Deputado Carlos MelIes afirmou que o café orgânico não resolve o
nosso problema. Concordo com ele, mas quem sabe pode agregar
valor na produção do agricultor familiar? Na semana passada, tivemos
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o testemunho de que foi vendida saca de café a R$550,00, em
Poço Fundo, Sul de Minas. Se ajudarmos os pequenos,
movimentaremos a economia de toda a cadeia.

Em Machado, foram abordados temas como o mercado justo, a
produção familiar, a dignidade do trabalho e a produção
ambientalmente correta. Essas são algumas exigências do chamado
Primeiro Mundo.

Foi dito que o Governo age sob pressão. E isso mesmo. Estamos
aqui para fazer uma pressão democrática, de forma a conquistarmos
os nossos direitos.

Lembrei-me de uma frase de um padre americano, meu amigo de
Poços de Caldas: "O café é o sacramento brasileiro. Em todo lugar
existe um cafezinho". Esse é o sinal da alegria do povo brasileiro.

A Comissão de Cafeicultura tem sido atuante e positiva. Dou esse
testemunho, porque ela tem me ajudado neste meu primeiro ano
como parlamentar. Todas as audiências do interior foram muito
participativas, o que nos traz alegrias. Neste ano, podemos dizer que
o nosso mandato foi muito positivo, apesar de algumas dificuldades.
Agradeço por ter participado desta Comissão.

O João Nélson disse que quem bebe café é mais feliz. Repetimos
que "trem bão mesmo é o café de Minas Gerais, sô! O que cê tá
pensando, uai'?". Esta não deixou de ser a hora da palavra, mas
tornou-se, com dramática urgência, a hora da ação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço mais uma vez a
presença de todos neste importante encontro. Ainda não
apresentamos o relatório final.

Estamos cautelosos para não fechar o relatório sem receber
sugestões, como hoje, de sindicatos. Isso é muito importante e
merecerá nossa atenção especial. Estaremos, até o dia 4/12/2003, à
disposição dos senhores, para recebimento das propostas e
sugestões trazidas para abrilhantar nosso relatório.

Da mesma maneira que iniciei os trabalhos, quero agradecer a
participação daqueles que percorreram milhares de quilômetros para
estar aqui, e à nossa assessoria, que nos dá um suporte
indispensável. Saúdo aos Srs. Carlos e João Roberto Puliti. Desejo
que Deus abençoe e acompanhe a todos no retorno a seus
municípios. Obrigado.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇAO LEGISLATIVA N°S

64/2003 A 89/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 16/10/2003,

audiência pública para colher sugestões a serem apresentadas ao
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e ao Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004/2007, no
cumprimento do disposto no art.11 da Deliberação n° 2.333, de
4/6/2003.

Publicadas em 23/10/2003, vêm a esta Comissão as Propostas de
Ação Legislativa n os 64 a 8912003, apresentadas pelo Grupo de
Trabalho n° 6, para receber parecer, nos termos do art.102, XVI, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
No decorrer dos trabalhos do Grupo de Trabalho n° 6, foram

apresentadas as propostas em exame, que incidem sobre quatro
projetos estruturadores existentes nos instrumentos de planejamento
estadual, além de duas propostas nas quais se pretende a criação de
novos projetos estruturadores. Para facilitar o exame das propostas
apresentadas, optamos por agrupá-las, adotando como critério a sua
pertinência a um determinado projeto estruturador.

1 - Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador n° 1 -
Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais.

O primeiro dos objetivos prioritários no planejamento de longo prazo
do Estado consiste, nos termos do PMDI, em melhorar
substancialmente a segurança dos mineiros, especialmente na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. No que diz respeito à orientação
estratégica que corresponde a esse objetivo, propõe-se, no PMDI,
melhor coordenação entre as atividades das forças policiais e a
adequação de bancos de dados, além de outras questões relativas ao
sistema prisional.

Relacionadas aos objetivos prioritários e às orientações
estratégicas, o PMDI apresenta um rol de iniciativas estratégicas, que
serviram como fundamento para a definição dos projetos
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estruturadores. No caso especifico da Segurança Pública, essas
iniciativas estratégicas estão agrupadas em dois conjuntos de
proposições, voltados, respectivamente, para a melhoria da segurança
pública e para a informação e comunicação ao público. O exame
desse aspecto do PMDI indica que as iniciativas estratégicas possuem
amplo grau de generalidade, como de resto acontece com todo o
Plano. E esse o caso de proposições como as seguintes:

"2 - Implantar um modelo de segurança que integre as ações das
polícias, os bancos de dados - SIDE e as áreas de inteligência,
considerando, inclusive, o treinamento conjunto.

7 - Desenvolver políticas sociais focalizadas nas vítimas da violência
(mulheres, crianças, adolescentes, idosos, etc.) em parceria com
agentes da sociedade civil, organizações não governamentais e com
prefeituras municipais.".

Nota-se a preocupação do planejador tanto com aspectos
específicos da atividade policial quanto com questões amplas, que
envolvem o desenvolvimento social como forma de prevenção da
criminalidade.

No PPAG, o Projeto Estruturador Redução da Criminalidade Violenta
em Minas Gerais, Programa 313, que tem como unidade responsável
a Secretaria de Defesa Social e como meta a redução da
criminalidade violenta no Estado, tem previstos recursos da ordem de
R$412.000.000,00 para o período de quatro anos. Esse programa
compreende 16 projetos, que englobam a construção de
penitenciárias e de presídios, além da capacitação de agentes
policiais e de outras ações de interesse da comunidade.

Para serem viáveis, nos termos e nos limites da competência da
Comissão de Participação Popular, no presente processo de
discussão do planejamento estadual, as propostas apresentadas na
audiência pública devem ser compatíveis com o formato dos planos,
razão pela qual se fez necessária a explanação preliminar acerca de
sua natureza. Passamos, agora, ao exame das propostas, de forma
individualizada.

1.1 - A Proposta de Ação Legislativa n° 64/2003, da entidade Social
Democracia Sindical, pretende a criação de um batalhão da Polícia
Militar em Ribeirão das Neves. A criação de batalhões militares não se
faz no orçamento do Estado, mas por meio de decreto do Governador
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do Estado, por proposta do Comandante-Geral da Polícia. A esse
respeito, cabe ainda informar que Ribeirão das Neves é sede de
unidade específica da Polícia, qual sejaa 2 1 Companhia
Independente, criada por meio do Decreto n° 39.652, de 16/6/98.
Caso haja necessidade de transformar a natureza dessa unidade,
esse fato deve ser preliminarmente demonstrado por meio de estudos
específicos.

Assim sendo, não nos parece viável a inclusão da proposta como
emenda ao PMDI ou ao PPAG, embora seja possível a apresentação
de requerimento ao Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando
que sejam elaborados os estudos mencionados, para que seja revisto,
se esse for o entendimento, o "status" da unidade da Polícia Militar
instalada em Ribeirão das Neves.

1.2 - A Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
solicita, por meio da Proposta de Ação Legislativa n° 65/2003, a
implantação e o funcionamento do Plantão Interinstitucional de
Atendimento ao Adolescente, a quem se atribui ato infracional, e da
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. O
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 8.090, de 13/7/90 -
prevê, no art. 88, V, "a integração operacional de órgãos do Judiciário,
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência
Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua
autoria de ato infracional". Ou seja, as ações a que se refere a
proposta são de natureza obrigatória para o administrador, que não
pode se furtar ao cumprimento da lei. Entretanto, para que a atividade
administrativa seja materializada de forma eficaz, é necessária a
alocação de recursos financeiros e materiais suficientes para sua
execução. Assim sendo, acatamos a proposta sob a forma de
emenda, a ser apresentada ao final deste parecer, que visa à criação
de ação específica no Plano Plurianual.

1.3 - De autoria da entidade Visão Mundial, a Proposta de Ação
Legislativa n° 66/2003 tem como objetivo alocar "investimento de
maior percentual de recursos na prevenção da criminalidade,
desenvolvendo ações como:

- educação e reinserção social dos egressos;
- difusão da cultura de direitos humanos com as polícias Civil e
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Militar;

- programas socioeducativos com adolescentes em conflito com a
lei;

- campanhas educativas para a cidadania responsável nos meios de
comunicação;

- educação preventiva com a sociedade civil em geral, para
fortalecimento do respeito mútuo e da solidariedade.".

Deve-se ressaltar que o espírito da proposta já se encontra acolhido
tanto no PMDI quanto no PPAG, fato que demonstra o seu mérito e a
convergência de entendimentos entre o setor público e a sociedade
civil. A educação e a reinserção social dos egressos, por exemplo,
somente será possível por meio da construção dos 15 centros
socioeducativos, como consta na Ação P757, para a qual foram
previstos, no PPAG, recursos da ordem de R$17.000.000,00. Essa
ação deve ser complementada pela Ação P830, que prevê a formação
de 300 agentes educativos, com investimentos de R$800.000,00.

A difusão da cultura dos direitos humanos entre as Polícias Civil e
Militar está relacionada, por sua vez, com o processo de formação dos
agentes de segurança do Estado. Nesse sentido, vale ressaltar que a
Ação P719 tem como meta o treinamento de 11.160 policiais, ao custo
de quase R$3.000.000,00, no período.

Considerando-se que os recursos para investimento em segurança
devem ser repartidos em várias atividades, incluindo-se a
reorganização do sistema, o aparelhamento das forças policiais e a
construção de estabelecimentos prisionais, consideramos que os
objetivos da proposta estão atendidos no planejamento estadual. Além
disso, sua eventual priorização dependeria de anulação de recursos
previstos para outras áreas, questão sobre a qual não há, na
proposta, nenhuma indicação.

1.4 - O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e a WS
apresentam a Proposta n° 67, em que propõe o envio ao Congresso
Nacional de requerimento em que se lhe solicite "que aprove lei
considerando crime hediondo desviar, para quaisquer outros fins,
recursos destinados a atender ao Capítulo II, Sessões 1, II e III da
Seguridade Social - Saúde, Previdência Social e Assistência Social,
do Título VIII - Da Ordem Social - da Constituição/88, incluindo o art.
3° da Lei n° 8.080, de 19/9/90, no qual constam as políticas sociais e
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econômicas, entre elas as de educação, cultura, saneamento,
moradia, meio ambiente, geração de emprego, renda e lazer". Este
relator acolhe a proposta, que será formalizada por meio de
requerimento específico.

1.5 - A entidade Pastoral da Sobriedade, na Proposta n° 68, propõe
que se estabeleçam "parcerias com entidades já existentes e de
incentivo para a prevenção do uso de drogas para os centros culturais
e de esporte e lazer, com ações comunitárias e igrejas, oferecendo
treinamento para monitores e suporte material mínimo". Em primeiro
lugar, deve-se destacar o tato de que a Lei n° 11.644, de 2517/94,
estabelece regras para a atuação do Estado na prevenção do uso de
drogas, em termos bastante semelhantes ao que se propõe.
Entretanto, até o presente momento a lei não foi regulamentada, o que
dificulta bastante a sua efetiva aplicação. Houve, também, por meio da
Lei Delegada n° 58, de 2003, a criação da Sub-secretaria Anti-drogas
na estrutura da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e
Esportes, órgão a que competem as ações nesse campo.

Informamos, ainda, que consta no PPAG o Programa 0389 -
Programa Estadual Antidrogas -, que tem como objetivo "mobilizar e
conscientizar jovens, agentes de informação, monitores, educadores
sociais e mães, coordenadores dos programas sobre o uso e abuso
de substâncias psicoativas e suas repercussões, além de orientar,
atender e encaminhar, por meio do SOS Drogas, interessados em
questões pertinentes a elas". Para esse programa estão previstos
recursos da ordem de R$23.830.300,00, tendo, desse montante,
apenas R$84.000,00, ou seja, o equivalente a 0,035% como origem o
Orçamento Fiscal do Estado, e o restante seria obtido mediante
parcerias com entidades da sociedade ou por meio de transferências
intergovernamentais.

Em síntese, o Programa Estadual Antidrogas foi planejado em
função de parcerias com a sociedade, que deve ser, aliás, parte
fundamental para o próprio financiamento das ações. Assim, parece-
nos que a proposta já está prevista no PPAG.

1.6 - Na Proposta n° 69, as entidades Associação Comunitária dos
Moradores Unidos do Conjunto Paulo VI, Núcleo dos Sem-Casa das
adjacências do Ribeiro de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz
solicitam que se encaminhe "sugestão ao Congresso Nacional para
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que aprove lei proibitiva do uso e comércio de armas para civis.".
A esse respeito, informamos que está tramitando no Congresso
Nacional o Projeto de Lei n° 292, do Senado Federal, que pretende
regulamentar a matéria. A questão encontra-se em exame na Câmara
dos Deputados, e o chamado "Estatuto do Desarmamento" deve ser
votado ainda nos próximos dias. Lembramos, também, que a
sugestão está prevista no § 50 do art. 40 do substitutivo aprovado no
Senado em 23/7/2003. Dados os trâmites regimentais de um
requerimento na Assembléia mineira, acreditamos que não haverá
tempo hábil para a aprovação de uma proposição no sentido da
pretendida; isso, no entanto, não tira o mérito da proposta, que,
certamente, já está bem encaminhada no Congresso Nacional.

2 - Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador n o 16- Lares
Gerais.

Esse projeto, a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, tem como objetivo " promover a
construção de novas unidades, tanto na zona urbana quanto na rural,
de forma a reduzir o déficit habitacional do Estado, atuando em
parceria com os municípios, com o Governo Federal, com entidades
privadas e não governamentais". Para a consecução do objetivo, são
previstas as seguintes ações: construção ou melhoria de unidades
habitacionais e produção de lotes urbanizados na zona urbana;
construção ou melhoria de unidades habitacionais na zona rural;
construção ou melhoria de unidades habitacionais na zona urbana.

São previstos, para o período de vigência do Plano Plurianual,
investimentos da ordem de R$1.026.042.704,00, sendo
R$ -132.262.704,00 provenientes do Orçamento Fiscal, R$8.000.000,00
do Orçamento de Empresas e R$885.680.000,00 de recursos não
orçamentários, que englobam parcerias com o setor privado e
transferências intergovernamentais. Em termos percentuais, temos
que cerca de 14% dos recursos seriam de origem orçamentária e
cerca de 86% provenientes de fontes externas ao Orçamento
Estadual.

Passemos, agora, ao exame das propostas de ação legislativa que
incidem sobre esse projeto estruturador.

2.1 - A Proposta n° 70, de autoria da entidade Visão Mundial, visa à
"criação de alternativas para reduzir o déficit habitacional de famílias

rÀ



1850
rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade, que vivem em
áreas de risco". Entendemos que a proposta deve ser acatada. O
princípio da eqüidade, defendido por autores como John Rawls, por
exemplo, estabelece que as ações de governo devem ser
desequilibradas em favor da posição do menos favorecido. Dessa
forma, consideramos que o déficit habitacional no Estado pode ser
visto pela ótica das famílias em situação de vulnerabilidade.

As áreas em que há os piores indicadores de desenvolvimento
humano se situam nas mesorregiões Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri. Essas regiões apresentam, também,
segundo dados dos Censos de 1991 e 2000, baixa taxa de
urbanização, o que contribuiu para o direcionamento de ações
destinadas a melhoria de moradias rurais.

Verificamos, também, pelos dados coligidos no Atlas IDH 2000, de
autoria conjunta do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD -, do Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas - IPEA - e da Fundação João Pinheiro - FJP - I que dos
cinco piores municípios do Estado, no que se refere à condição
subnormal de moradia, os dois em pior situação - Caratinga e
Manhumirim - integram, respectivamente, as regiões do Rio Doce e da
Mata, enquanto os outros três - Betim, lbirité e Belo Horizonte - estão
na região Central. Neste último caso, no entanto, dada a alta taxa de
urbanização desses municípios, não nos parece necessária a
destinação de grande percentual de recursos para moradias rurais.

Esses elementos nos permitem refazer as propostas do Projeto
P647, alterando metas físicas e respectivas previsões orçamentárias,
para, atendendo ao princípio da eqüidade, já mencionado, destinar
recursos a regiões menos favorecidas.

Acatamos, portanto, a Proposta n° 70, na forma de emenda
apresentada ao final deste parecer.

2.2 - A Proposta n° 71, da Associação dos Sem-Casa - ASCA - e
subscrita pelo Movimento de Moradias de Minas Gerais, pretende a
"criação de incentivos, como descontos nos impostos e taxas dos
prestadores de serviços, para baratear o custo final de construções
em projetos de moradia de baixo custo desenvolvidos por entidades".
Dada a estrutura tributária prevista na Constituição Federal, podemos
afirmar que os tributos que são devidos pelos prestadores de serviço,
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em razão de sua atividade, quais sejam o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza e as taxas de localização ou de fiscalização das
atividades, quando existirem, são de competência municipal. Dessa
forma, respeitada a autonomia do município e o princípio federativo,
não compete à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
adotar nenhuma providência que atenda à proposta, por ser passível
de argüição de inconstitucional idade. Podemos, no entanto, dada a
relevância da proposta, encaminhar requerimento à Associação
Mineira de Municípios - AMM -, solicitando sua cooperação para que
ela seja divulgada entre os municípios, para as providências que
julgarem convenientes e oportunas.

2.3 - A Proposta n° 72, da Ação Social Arquidiocesana - ASA - e
apoiada pelas entidades Central de Movimentos Populares - CMP -,
Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de Belo Horizonte -
COOBEL -, Centro Cultural e Social A. Popular, União Estadual de
Moradia Popular e Federação das Associações de Moradores do
Estado de Minas Gerais - FAMEMG -, consiste, na verdade, em um
interessante e abrangente programa de política pública de habitação.
Analisando-se os elementos nele contidos, podemos perceber que
vários dos seus objetivos encontram-se acolhidos no planejamento
estadual, como é o caso, por exemplo, da destinação de recursos não
apenas para a construção de moradias, mas também para a criação
de condições adequadas de moradia. Um aspecto relevante, no
entanto, merece destaque: a criação de mecanismos de financiamento
para programas habitacionais, com ênfase na autoconstrução. Essa
ação pode ser incluída no Programa Lares Gerais, como sugerimos
por meio de emenda apresentada ao final deste parecer.

2.4 - O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte solicita, na
Proposta n° 73, a realização de audiência pública para discussão da
destinação dos recursos do FGTS para saneamento e construção de
moradias para famílias com renda de até três salários mínimos. Essa
proposta, ainda que esteja de acordo com as atribuições da Comissão
de Participação Popular, não se enquadra no contexto das que agora
discutimos, que visam a estudar sugestões de emenda ao PPAG e ao
PMDI. Assim, opinamos pela retirada de pauta dessa proposta, para
que seja estudada e analisada no momento oportuno.

2.5 - A Proposta n° 74, apresentada pelo Conselho Estadual de
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Segurança Alimentar, solicita "a implantação imediata, na área
desfavelizada pelo Governo, de projeto de plantio de hortaliças,
árvores frutíferas e nativas, para evitar novas ocupações irregulares".
A implantação, no Estado, de hortas comunitárias está disciplinada
pela Lei n° 13.456, de 2000, alterada pela Lei n° 13.574, de 2000. O
PPAG, por sua vez, prevê, no Projeto P038 - Pró-Horta - Horta Viva, a
implantação de 234.060 hortas comunitárias, ao custo de
R$61.350.000,00. Prevê, também, no Projeto PO40 - Pró-Pomar, a
implantação de 90 mil pomares comunitários, ao custo de
R$9.000.000,00.

Conclui-se, dos dados acima citados, que há intenção manifesta do
Governo de atuar no sentido da proposta em exame. Entretanto,
lembramos que a Lei n°13.456, de 12/1/2000, passados quase quatro
anos de sua promulgação, ainda não foi regulamentada pelo Poder
Executivo, o que pode dificultar a própria implantação do projeto
governamental. Assim, parece-nos importante acatar a sugestão
apresentada na Proposta n° 74, sob a forma de requerimento a ser
encaminhado oportunamente ao Governador do Estado, solicitando a
regulamentação do mencionado dispositivo legal.

2.6 - A Proposta n° 75, entidades Associação Comunitária dos
Moradores Unidos do Conjunto Paulo VI, Núcleo dos Sem-Casa das
Adjacências do Ribeiro de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz,
solicita "mais agilidade na geração de empregos para os jovens e
adolescentes, com salários dignos, aumento da escolaridade e
promoção da saúde". São aspirações reconhecidamente presentes
nas mentes e nos corações de todos os brasileiros que se preocupam
com as graves desigualdades sociais ainda presentes neste País.
Entretanto, a proposta não configura ação a ser integrada
especificamente no planejamento estadual, fato que nos leva a opinar
pelo seu não-acolhimento.

3 - Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador n° 18 -
Centros Públicos de Promoção do Trabalho: uma estratégia para o
primeiro emprego.

Esse projeto, que está sob responsabilidade da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, tem como objetivo
"promover o desenvolvimento integrado das ações que compõem a
Política Pública de Trabalho e Renda, priorizando o acesso ao
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primeiro emprego, em espaços de referência". Em praticamente
todas as mais recentes pesquisas de opinião realizadas no Pais, o
desemprego aparece como o fato que mais atemoriza os brasileiros.
Assim, todas as medidas governamentais e não governamentais que
fomentem o acesso ao trabalho são bem-vindas e devem ser
estimuladas.

O programa em tela é voltado para adolescentes e jovens adultos,
na faixa etária entre 16 e 24 anos, que não se incluíram ainda na
mercado de trabalho. As propostas apresentadas nas audiências
públicas refletem a preocupação da sociedade com o tema e, ainda
que eventualmente não sejam incluídas no PPAG, merecem ser
destacadas pela sua relevância.

3.1 - A proposta da organização Visão Mundial, que se transformou
na Proposta n° 76, solicita que se destine maior percentual do
orçamento para o projeto, para garantir uma ação preventiva efetiva
na redução da criminalidade. Há que se concordar que o montante de
recursos previstos para o programa, no PPAG, é pouco significativo,
em face do previsto para os gastos de todas as ações estaduais no
período: R$14.800.000,00, sendo que a maior parte dele deve ser
obtida por meio de parcerias. Entretanto, acreditamos que os recursos
são suficientes para atender o planejamento inicial, que poderá,
inclusive, ser suplementado no decorrer dos próximos anos. Além do
mais, para que se defina com segurança qualquer alteração na
distribuição percentual de recursos, são necessários maiores estudos,
pois o aumento nos gastos destinados a uma atividade
necessariamente representa a diminuição dos realizados em outra.
Assim sendo, deixamos de acatar a proposta.

3.2 - A Proposta n° 77, apresentada pelo Fórum Estadual de
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, tem como
objetivo estabelecer a "garantia, pelo Programa de Primeiro Emprego
Estadual, da relação de emprego com a assinatura da Carteira de
Trabalho do adolescente trabalhador e do recolhimento de impostos
previdenciários e trabalhistas pelo empregador". Lembramos que o
programa estadual foi recentemente aprovado em lei - Lei n° 14.697,
de 30/7/2003 - e estabelece, entre outras premissas a serem
observadas na contratação do estágio remunerado, carga horária de
quatro horas diárias; remuneração equivalente ao salário mínimo,
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proporcional à jornada de trabalho; observância das disposições
legais sobre estágio remunerado e garantia, para o estagiário, de
seguro contra acidentes pessoais. Qualquer alteração no formato do
programa depende de nova lei que o modifique, não cabendo, no
PPAG, a inclusão dessa matéria, por ser estranha ao conteúdo do
Plano.

3.3 - A União Nacional Sindical apresenta a Proposta n° 78, em que
solicita a construção de escolas-oficinas para adolescentes,
remunerando-os com meio salário mínimo e incentivando-os ao
primeiro emprego. Essa é, em essência, a idéia que se pretende
implantar por meio dos centros públicos e está, portanto, incluída na
Ação P727, para a qual se prevê a destinação de recursos da ordem
de R$3.600.000,00, no período.

3.4 - A Central da Solidariedade e a Pastoral da Criança e do Menor
apresentam, por meio da Proposta n° 79, a proposta de inclusão da
criança e do adolescente nas políticas públicas, atendendo às
deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Há, segundo nosso entendimento, espalhadas pelo Plano Plurianual
uma série de ações que atendem o objetivo da proposta. Como
exemplos de programas que abrigam ações que beneficiam crianças e
adolescentes, citamos a P0222 , a P0260, a P0275 e a P0609, entre
outras. Nessas ações, as atividades passam pelo abrigamento de
crianças e adolescentes, pelo atendimento e apoio, pela assistência
às famílias e pela proteção às crianças e aos adolescentes portadores
de necessidades especiais. Dessa forma, julgamos que a proposta em
análise já está atendida pelo PPAG.

3.5 - A Proposta n° 80, apresentada pelo Conselho Municipal de
Saúde, solicita a criação de um fórum de debates envolvendo
entidades não governamentais - UNE, UEE - e governamentais não
estaduais - Comissão da Câmara dos Deputados - para a formulação
de um projeto de políticas públicas voltado para as necessidades dos
jovens. A proposta não se enquadra entre aquelas que podem ser
objeto de inclusão no Plano Plurianual, mesmo porque não compete à
Assembléia Legislativa criar, por meio de lei, um fórum de debates
integrado por entidades não governamentais, as quais, por definição,
não se vinculam ao Estado em suas ações e iniciativas.
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3. 6 - O Conselho Municipal de Assistência Social, em conjunto

com o Programa de Ação Integrada - PAI Contagem -, propõe, por
meio da Proposta n° 81, a capacitação de lideranças comunitárias e
de pessoas na área da produção artesanal, além da abertura de
oficinas para a aprendizagem nessa área.

Essa proposta, bastante semelhante à Proposta n° 78, tem como
objetivo promover a inclusão social do adolescente mediante a
capacitação para o trabalho, com a diferença que, no caso ora em
exame, a ênfase acontece na produção artesanal. Essa é uma
questão que deve ser apreciada pelos gestores do programa, quando
da formulação de atividades específicas. Assim sendo, consideramos
que, tal qual se deu com a Proposta n° 78, a proposição está prevista
no PPAG.

4- Propostas que incidem sobre o Projeto Estruturador n° 19- Minas
sem Fome.

Sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o
Programa 0382 - Projeto Estruturador Minas sem Fome tem como
objetivo implementar projetos que possibilitem às populações
vulneráveis à fome e à desnutrição o acesso aos meios para produzir
alimentos componentes da cesta básica para consumo e como
alternativa de incremento de renda, visando a assegurar a segurança
alimentar e nutricional dessa população, de forma permanente e
sustentável. O valor desse programa para o período de vigência do
Plano Plurianual - 2004-2007 - é de de R$116.885.640,00, sendo
R$113.435.640,00 provenientes do Orçamento Fiscal e
R$3.450.000,00, do Orçamento de Empresas. Ressalta-se que, para
esse programa, não estão previstos recursos não orçamentários,
como aqueles provenientes de parcerias com o setor privado e de
transferências intergovernamentais.

Para a consecução de seu objetivo, o programa comporta as
seguintes ações:

- capacitação de beneficiários em segurança alimentar e nutricional;
- construção de unidades coletivas e beneficiamento de alimentos;
- construção de centros municipais de integração;
- construção de restaurantes populares;
- criação de pequenos animais;
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- implantação de lavouras comunitárias;
- Pró-Horta - Horta Viva;
- Pró-Pomar.
Apresentado o programa, passamos agora à análise das propostas

de ação legislativa que sobre ele incidem.
4.1 - A Proposta n° 82, do Conselho Municipal de Saúde de Belo

Horizonte, demanda a promoção, pela EMATER, de um debate sobre
o Corredor de Transportes e Exportação e sobre a forma de coordenar
a rede produtiva para atender ao mercado interno (muito pobre) e
produzir para exportar, gerando trabalho e renda no setor
agropecuário. Este relator acolhe a proposta na forma da realização
de uma audiência pública da Comissão de Participação Popular para
discutir o fomento da produção agropecuária para o mercado interno

- de baixo poder aquisitivo, com a presença da Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais - CEASA-MG -, da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da EMATER, da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e do Fórum Mineiro
de Economia Popular Solidária.

4.2 - A Proposta n° 83 de autoria do Fórum Mineiro de Segurança
Alimentar e subscrita pela Central de Solidariedade, pela Associação
Mineira de Nutrição, pela Pastoral da Criança, pela Rede de
Intercâmbio e pela Caritas-MG, visa à inclusão do PROSAN como
uma das ações do Minas sem Fome, tendo como órgão gestor o
CONSEA-MG. O Programa Mutirão pela Segurança Alimentar
Nutricional em Minas Gerais - PROSAN - é coordenado pelo Conselho
Estadual de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado
de Minas Gerais - CONSEA - e visa a apoiar iniciativas de
organizações da sociedade civil de base comunitária que
desenvolvem ações que contribuam para a superação da fome e da
desnutrição infantil no Estado, bem como a fortalecer as Comissões
Regionais de Segurança Alimentar Nutricional.

Segundo o termo de referência do PROSAN, os projetos
desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil de base
comunitária com recursos do Programa, no valor máximo de
R$15.000,00 cada, podem referir-se a:

- lavouras e hortas comunitárias e de creches;
- pequenas agroindústrias associativas e comunitárias;
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- instalação de criatórios comunitários de pequenos animais,

inclusive apicultura;
- padarias comunitárias;
- cozinhas comunitárias e de creches;
- capacitação de agentes de segurança alimentar nutricional;
- diagnósticos participativos da insegurança alimentar;
- fortalecimento institucional das organizações de base, inclusive das

comissões regionais de segurança alimentar nutricional sustentável;
- uso alimentar dos recursos naturais e estudos participativos para a

formulação de pirâmides alimentares regionais e locais;
- implantação de farmácias vivas;
- aquisição de equipamentos e materiais para a vigilância nutricional;
- campo comunitário de produção de sementes e banco de

sementes;
- banco de alimentos;
- incentivo ao aleitamento materno;
- agricultura urbana;
- captação e conservação de água;
- viveiros de mudas;
- realização de seminários e encontros regionais de segurança

alimentar e nutricional.
Observa-se, assim, que os projetos passíveis de apoio do PROSAN

são muito semelhantes àqueles desenvolvidos pelas ações que
compõem o Projeto Estruturador Minas sem Fome, o que justifica a
inclusão do Programa nesse rol de ações. O PROSAN já está previsto
no PPAG como a Ação P310 do Programa 0338 - Segurança
Alimentar, sendo-lhe destinados R$20.000,00 para o ano de 2004 e
R$16.200.000,00 para os anos 2005 a 2007, o que corresponde ao
financiamento de 360 projetos por ano nesse último período. Embora
inteiramente adequada, a inclusão do PROSAN entre as ações do
Projeto Minas sem Fome torna necessário o remanejamento de
recursos destinados para o ano de 2004, o que ensejará a
apresentação de emenda tanto ao PPAG como à Lei Orçamentária
Anual.

Ressalte-se que entre as iniciativas estratégicas relativas ao objetivo
prioritário de contribuição para a geração de empregos, elencadas no
PMDI, encontra-se a proposta de incrementar ações do CONSEA,
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órgão gestor do PROSAN, para a geração de emprego e renda
em pequenas comunidades.

Acatamos, assim, a Proposta n° 83 na forma da emenda
apresentada ao final deste parecer.

4.3 - A Proposta n° 84, da Associação Mineira de Nutrição - ASMIN -
e subscrita pelo Fórum Mineiro de Segurança Alimentar, pela Pastoral
da Criança, pela Central Solidariedade e pelo Conselho Regional de
Nutrição, solicita a implantação de avaliação, acompanhamento e
educação nutricional das comunidades atendidas pelos diversos
programas do Minas sem Fome, por meio de parcerias com
Prefeituras e com o Estado. Consideramos de extrema importância
essa preocupação com a avaliação e o acompanhamento das
comunidades atendidas pelo Programa Minas sem Fome, no que diz
respeito à segurança alimentar. Resta lembrar, no entanto, que todos
os programas com o "status' de projeto estruturador serão
merecedores de um gerenciamento intensivo, o que inclui uma
sistemática de acompanhamento e avaliação. Também a preocupação
com a educação nutricional das comunidades beneficiárias é
relevante, mas já está prevista na Ação P147 - Capacitação dos
Beneficiários em Segurança Alimentar e Nutricional. Dessa forma,
acatamos a proposta na forma da apresentação de um requerimento
solicitando que seja encaminhado ofício ao Secretário de
Planejamento e Gestão sugerindo que a sistemática de
acompanhamento e avaliação do Programa Minas sem Fome inclua,
também, o impacto do Programa na segurança alimentar das
comunidades atendidas.

4.4 - A Proposta n° 85, da Social Democracia Sindical - SDS -'
solicita a inserção de Ribeirão das Neves no Programa Minas sem
Fome. E importante ressaltar que, em princípio, todos os municípios
mineiros poderão participar do Programa, principalmente aqueles que
apresentem maior percentual de sua população vulnerável à fome e à
desnutrição. Segundo os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano
- 2000, 30,59% da população do Município de Ribeirão das Neves é
considerada pobre e apresenta uma renda familiar mensal per capita
inferior a R$75,70, o que corresponde à metade do salário mínimo
vigente em agosto de 2000. Segundo a mesma fonte, 41,37% e
15,90% das crianças desse município encontram-se em situação de
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pobreza e de indigência, respectivamente. Esses dados, por si
sós, justificam a participação do Município de Ribeirão das Neves no
Programa Minas sem Fome. Assim sendo, parece que a proposta já
encontra acolhimento no PPAG.

4.5 - A Proposta n° 86, do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar e
subscrita pela Central de Solidariedade, pela ASMIN, pela Rede de
Intercâmbio, pela Pastoral da Criança e pela Caritas-MG, demanda a
inclusão no Projeto, como público-alvo, da população dos centros
urbanos que desenvolve de forma precária uma agricultura urbana. A
preocupação com o fomento e a promoção da agricultura urbana,
principalmente para aquela parcela da população vulnerável à tome e
à desnutrição, é de extrema relevância. Com o acatamento da
Proposta n° 83 e a correspondente emenda ao PPAG, que inclui o
PROSAN no Projeto Minas sem Fome, a inclusão do estímulo à
agricultura urbana nesse Projeto fica assegurada, por ser essa uma
das modalidades de apoio financeiro do PROSAN. Assim,
entendemos que a proposta em análise fica atendida com o
acatamento da Proposta n° 83.

4.6 - A Proposta n° 87, do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar, solicita a garantia de acesso aos alunos do ensino
fundamental e médio à merenda escolar, incluindo-a no PPAG; a
proibição da venda de guloseimas nas escolas públicas; a garantia de
creches para as crianças de até seis anos e assistência ao idoso, para
que tenham uma alimentação adequada e uma vida digna. A
preocupação presente nessa proposta é a de garantia de apoio
alimentar de qualidade para os grupos sociais mais vulneráveis à
fome e à desnutrição, tais como as crianças e os idosos.

No que diz respeito ao fornecimento de merenda escolar para os
alunos do ensino fundamental e médio, lembramos que todos os
alunos do ensino fundamental matriculados em escolas da rede
pública de ensino já têm acesso a esse apoio alimentar, por meio do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Quanto aos
alunos do ensino médio, encontra-se em tramitação nesta Casa a
Proposta n° 55, que visa justamente a garantir também para esses
alunos o acesso à merenda escolar.

Em relação à proibição da venda de guloseimas em escolas
públicas, embora relevante, não se trata de matéria a ser regulada
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pelo PPAG, mas por lei específica. Informamos que se encontram
em tramitação na Assembléia Legislativa dois projetos de lei que
versam sobre o assunto. O Projeto de Lei n° 1.160/2003, que dispõe
sobre a inclusão da disciplina Educação e Segurança Alimentar nos
currículos do sistema estadual de ensino, encerra a preocupação com
a educação nutricional e, portanto, com a conscientização dos alunos
sobre o consumo de alimentos de qualidade, evitando-se o excesso
no consumo de guloseimas. Já o Projeto de Lei n° 177/2003 dispõe,
justamente, sobre critérios de concessão de serviços de lanche e
bebidas nas unidades educacionais e de ensino, visando a
regulamentar o fornecimento de alimentos em escotas públicas no que
diz respeito à exigência de qualidade nutricional, à restrição à
comercialização de determinados produtos, à vigilância sanitária e à
divulgação de informações sobre os alimentos. Julgamos, dessa
forma, que a demanda expressa pela proposta de ação legislativa em
pauta já se encontra atendida por outras proposições em tramitação
nesta Assembléia Legislativa.

No que diz respeito ao apoio alimentar a crianças, adolescentes e
idosos atendidos por entidades conveniadas com o Estado, julgamos
de extrema importância a proposta e a acatamos na forma de
apresentação de emendas ao PPAG, apresentadas ao final deste
parecer, alterando a redação da finalidade das Ações P462 -
Atendimento à Criança, do Programa 0260 - Apoio e Atendimento à
Criança e ao Adolescente; P543 - Atendimento ao Idoso, do Programa
0285 - Proteção e Amparo aos Idosos e P640 - Atendimento à Pessoa
Portadora de Deficiência, do Programa 0609 - Proteção e Amparo aos
Portadores de Deficiência.

5 - Propostas que visam à criação de novos projetos estruturadores -
Propostas nos 88 e 89.

5.1 - A Proposta n° 88, do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar,
propõe a inclusão do PROSAN como projeto estruturador. Com  o
acatamento da Proposta n° 83, que dispõe sobre a inclusão do
PROSAN como uma das ações do Projeto Estruturador Minas sem
Fome, fica prejudicada a proposição em análise.

5.2 - A Proposta n° 89, do Fórum Mineiro de Assistência Social e
subscrita pela União dos Conselhos Municipais de Assistência da
Região Metropolitana, pelo Conselho Regional de Serviço Social, pelo
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Conselho Estadual de Assistência Social, pela Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Ação Social
Arquidiocesana - ASA -, pelo Conselho Municipal de Assistência
Social de Betim, pelo Conselho Municipal de Assistência Social de
Belo Horizonte, pela União dos Conselhos Municipais de Belo
Horizonte, pelo Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte e pela
Federação dos Aposentados de Minas Gerais - FAPMG -, dispõe
sobre a criação do Projeto Estruturador Inclusão Social das Famílias
Vulnerabilizadas, com o seguinte detalhamento:

"Objetivo: promover o fortalecimento do núcleo familiar
vulnerabilizado pelas condições precárias de subsistência.

Ações:
- criação de programa de atendimento às famílias vulnerabilizadas,

garantindo apoio técnico e financeiro aos municípios;
- incentivo à criação e à implementação dos conselhos, fundos e

planos municipais referentes à política da assistência social, à criança
e ao adolescente, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência, para
acompanhamento das ações, controle e visibilidade da aplicação dos
recursos;

- criação de centros regionalizados de atendimento ao migrante em
pólos de expulsão e atração;

- regulamentação e co-financiamento dos benefícios eventuais como
auxílio-natalidade e funeral;

- apoio técnico e financeiro aos programas e projetos dos municípios
para crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de
risco pessoal e social;

- conclusão do processo de municipalização dos programas que
ainda se encontram sob execução do Estado.

A proposta em análise é de extrema importância para a redução dos
níveis de pobreza no Estado e conseqüente melhoria de seus
indicadores sociais. No entanto, fazem-se necessárias algumas
alterações, com vistas a melhor adequar a proposta aos
condicionantes de um projeto estruturador, conforme o disposto no
PPAG: Para compor um novo projeto estruturador, as ações propostas
deverão, de fato, focalizarem-se no atendimento a famílias
socialmente vulneráveis. Adotamos, então, os principais indicadores
de vulnerabilidade como critério para a escolha das ações, já
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constantes do PPAG, que passarão a fazer parte do Projeto
Estruturador Inclusão Social das Famílias Vulnerabilizadas, tais como:
razão de dependência superior a 75%, percentual de crianças que
trabalham, percentual de crianças fora da escola, percentual de
crianças vitimadas por violência e abuso sexual, percentual de
mulheres chefes de famílias, percentual de idosos que moram
sozinhos, percentual de pessoas com mais de 50% de sua renda
provenientes de transferências governamentais, probabilidade de
sobrevivência até os 60 anos de idade, entre outros.

A família, longe de ser vista como um somatório de indivíduos ou
objeto de fiscalização, controle e subordinação por parte do Estado, é
entendida como um sujeito coletivo de direitos, alvo reconhecido e
privilegiado de atenção dos programas assistenciais. O foco na família
amplia, ainda, o raio de ação dos programas e propicia a articulação
interinstitucional, uma vez que manifesta a relação entre os problemas
enfrentados por seus membros, isoladamente, e o processo de
inclusão social das famílias. Essa atenção integrada contribui, ainda,
para a superação do círculo vicioso da pobreza.

Em face do exposto, acatamos a proposta de ação legislativa em
análise, com a apresentação de emenda ao PPAG, que visa à
transferência de todas as ações do Programa 0260 - Apoio e
Atendimento à Criança e ao Adolescente, do Programa 0265 -
Proteção e Amparo aos Idosos e do Programa 0609 - Proteção e
Amparo aos Portadores de Deficiência para o Programa Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas, com a conseqüente extinção dos
Programas 0260, 0265 e 0609; à transferência das Ações P516 -
Centro Integrado de Atendimento ao Menor, P509 - Núcleo de Apoio à
Família - Casa-Família, P875 - Concessão de Benefícios e P877 -
Implantação de Equipes de Agentes Sociais de Proteção à Família e
do Programa 0275 - Assistência à Família para o Programa Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas; à transferência das Ações P362 -
Abrigamento em Centros Educacionais, P405 - Casa Lar e P411 -
Abrigamento de Crianças e Adolescentes - Convênio com Entidades e
do Programa 0222 - Abrigamento de Crianças e Adolescentes para o
Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas; à
transferência das Ações P630 - Apoio aos Municípios e Entidades nas
Políticas da Infância e da Juventude e P633 - Descentralização da
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Política de Assistência Social e do Programa 0305 -
Desenvolvimento das Comunidades e Incremento das Políticas
Públicas Municipais para o Programa Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas; à transferência das ações P628 - Esporte Solídário,
do Programa 0286 - Integração Social pelo Esporte, P521 - Revisão e
Avaliação do Benefício de Prestação Continuada - BPC - P514 -
Atendimento ao Migrante - Fornecimento de Passes e P526 -
Atendimento ao Migrante e do Programa 0279 - Proteção, Promoção e
Resgate da Cidadania para o Programa Inclusão Social de Famílias
Vuinerabilizadas; e à criação da Ação intitulada Implantação de
Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação da Política de
Assistência,	no	Programa	Inclusão	Social	de	Famílias
Vulnerabilizadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Propostas de Ação

Legislativa nos 66, 68, 69 e 75 a 81, 85, 86 e 88/2003; pela aprovação
das Propostas de Ação Legislativa n

o
s 64, 67, 71, 74 e 84 na forma de

requerimentos a serem submetidos a esta Comissão; pela aprovação
das Propostas de Ação Legislativa n

o
s 65, 70, 72, 83, 87 e 89/2003,

com sua transformação nas emendas em anexo, e pela aprovação da
Proposta de Ação Legislativa n° 82/2003, com a realização da
audiência solicitada. Solicitamos, também, a retirada de pauta da
Proposta de Ação Legislativa n° 73/2003, que deverá ser objeto de
discussão em outra reunião desta Comissão.

EMENDA N1°
No Anexo 1 do projeto, na pág. 25, incluir, entre as ações do Projeto

Estruturador n° 1 - Redução da Criminalidade Violenta em Minas
Gerais, a seguinte ação:

implantação do Plantão Interinstitucional de Atendimento ao
Adolescente a quem se atribui ato infracional;",

promovendo-se as seguintes adequações:
a) Transferir para o Programa 0313 - Redução da criminalidade

violenta em Minas Gerais a Ação P099 - Atendimento aos
adolescentes autores de atos intracionais, dando-lhe o seguinte
formato:

* - O Quadro do Programa 0313 foi publicado na edição do 'Diário
do Legislativo" de 27.11.2003.
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b) suprimir dos Anexos 1 e II o Programa 0307 - Atendimento

aos Adolescentes Autores de Atos Infracionais;
c) incluir no Programa 0313 - Redução da Criminalidade Violenta em

Minas Gerais - a Ação P ... - Implantação de Plantão Interinsutucional
de Atendimento ao Adolescente, com o seguinte formato:

* - O Quadro do Programa 0313 Ação P foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 27.11.2003.

d) alterar o valor do Programa 0313, no período, para
R$463.297.789,00, oriundos do orçamento fiscal.

EMENDA N°
Dê-se ao objetivo do Projeto Estruturador n° 16 - Lares Gerais,

Programa 0213, a seguinte redação:
"Promover a construção de novas unidades habitacionais, tanto na

zona urbana quanto na rural, de forma a reduzir o déficit habitacional
do Estado, atuando em parceria com os municípios, com o Governo
Federal, com as entidades privadas e não-governamentais, com
prioridade para o financiamento de programas de autoconstrução.".

EMENDA N°
No Programa 0213 - Lares Gerais, Ação P0647 - Construção ou

Melhoria de Unidades Habitacionais na Zona Rural, dê-se,
respectivamente, nas colunas relativas a Meta 2005-2007 e Financeiro
2005-2007, às regiões listadas, os seguintes valores para metas e
finanças:

* - O Quadro da Ação P0647 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

EMENDA N°
Transfira-se a Ação P310 - Mutirão pela Segurança Alimentar

Nutricional em Minas Gerais - PROSAN - do Programa 0338 -
Segurança Alimentar para o Programa 0382 - Minas sem Fome e dê-
se às colunas Meta 2004 e Financeiro 2004 das Ações P035, P038,
PO40, P117 e P310 a seguinte forma:

* - O Quadro da Ação P310 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Obs . :* Trata-se do valor para todo o Estado. O novo valor a ser
destinado a cada macrorregião, para essas ações, deverá
corresponder à metade do valor original.

EMENDA N°
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Dê-se à finalidade da Ação P462 - Atendimento à Criança do

Programa 0260 - Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente a
seguinte redação:

"Programa 0260 - Apoio e Atendimento à Criança e ao Adolescente

P462 - Atendimento à Criança
Finalidade: executar o Programa Federal SAAC-PAC e ação

estadual financiado por entidades sociais e prefeituras municipais que
prestam serviços assistenciais à criança em creche, incluindo-se o
suporte nutricional, e manter cinco centros infantis, em Belo Horizonte,
para atendimento à criança de O a 6 anos.".

EMENDA N°
Dê-se à finalidade da Ação P543 - Atendimento ao Idoso do

Programa 0285 - Proteção e Amparo aos Idosos a seguinte redação:
"Programa 0285 - Proteção e Amparo aos Idosos

P543 - Atendimento ao Idoso
Finalidade: executar o Programa Federal SAAC-API e ação

estadual, repassando recursos financeiros por serviços prestados por
entidades ou prefeituras municipais para o atendimento às

P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência
Finalidade: executar o Programa Federal SAAC-APPD, financiando

entidades e prefeituras municipais que prestam serviços assistenciais,
incluindo o apoio alimentar, à pessoa portadora de deficiência.".

EMENDA N°
Institua-se no PPAG o Programa Inclusão Social de Famílias

Vulnerabilizadas, com "status" de projeto estruturador, composto pelas
Ações P362 - Abrigamento em Centros Educacionais; P405 - Casa
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Lar; P411 - Abrigamento de Crianças e Adolescentes - Convênio
com Entidades; P640 - Atendimento à Pessoa Portadora de
Deficiência; P858 - Atendimento à Criança e ao Adolescente com
deficiência ou com necessidades especiais; P469 - Combate à
Violência e Exploração Sexual; P487 - Curumim; P576 - Implantação
do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência - SIPIA -
nos Conselhos Tutelares dos Municípios; P454 - Agente Jovem de
Desenvolvimento Social; P462 - Atendimento à Criança; P575 -
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Bolsa; P605 - Erradicação do
Trabalho Infantil - PETI - Bolsa - Jornada Ampliada; P516 - Centro
Integrado de Atendimento ao Menor - ClAME; P509 - Núcleo de Apoio
à Família - Casa da Família; P875 - Concessão de Benefícios; P877 -
Implantação de Equipes de Agentes Sociais de Proteção à Família;
P630 - Apoio aos Municípios e Entidades nas Políticas da Infância e
da Juventude; P633 - Descentralização da Política de Assistência
Social; P543 - Atendimento ao Idoso; P521 - Revisão e Avaliação do
Benefício de Prestação Continuada - BPC -; P628 - Esporte Solidário;
P514 - Atendimento ao Migrante - Fornecimento de Passes e P526 -
Atendimento ao Migrante.

Institua-se a Ação intitulada Implantação de Sistema de Informação,
Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social no
Programa Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, com a
finalidade de implantar o sistema de informação, monitoramento e
avaliação da política de assistência social em Minas Gerais, visando a
instrumentalizar seu planejamento, sua gestão e seu controle para a
verificação de resultados.

Dê-se ao objetivo do Programa Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas a seguinte redação:

"Objetivo: desenvolver ações que promovam a inclusão dos
destinatários da assistência social, centralizadas na família,
garantindo-lhes o acesso a bens e serviços sociais básicos, com
qualidade".

Dê-se aos benefícios gerados pelo Programa Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas, a seguinte redação:

"Benefícios Gerados:
- resgate dos valores e das estruturas familiares, rompidos pela

vulnerabilidade econômica e social;
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- articulação interinstitucional das ações e otimização dos

recursos, com a garantia de maior eficácia na execução da política de
assistência social;

- impacto relevante no IDH do Estado;
- reversão do círculo vicioso da pobreza, com ações intersetoriais,

focalizadas nas famílias vulnerabilizadas.".
Transferiram-se no PPAG todas as ações do Programa 0260 - Apoio

e Atendimento à Criança e ao Adolescente, do Programa 0265 -
Proteção e Amparo aos Idosos e do Programa 0609 - Proteção e
Amparo aos Portadores de Deficiência para o Programa Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas, extinguindo-se, em
conseqüência, os Programas 0260, 0265 e 0609; as Ações P516 -
Centro Integrado de Atendimento ao Menor, P509 - Núcleo de Apoio à
Família - Casa-Família, P875 - Concessão de Benefícios e P877 -
Implantação de Equipes de Agentes Sociais de Proteção à Família do
Programa 0275 - Assistência à Família para o Programa Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas; as Ações P362 - Abrigamento em
Centros Educacionais, P405 - Casa Lar e P411 - Abrigamento de
Crianças e Adolescentes - Convênio com Entidades do Programa
0222 - Abrigamento de Crianças e Adolescentes para o Programa
Inclusão Social de Famílias Vuinerabilizadas; as Ações P630 - Apoio
aos Municípios e Entidades nas Políticas da Infância e da Juventude e
P633 - Descentralização da Política de Assistência Social do
Programa 0305 - Desenvolvimento das Comunidades e Incremento
das Políticas Públicas Municipais para o Programa Inclusão Social de
Famílias Vulnerabilizadas; e as Ações P628 - Esporte Solidário, do
Programa 0286 - Integração Social pelo Esporte, P521 - Revisão e
Avaliação do Benefício de Prestação Continuada - BPC -, P514 -
Atendimento ao Migrante - Fornecimento de Passes e P526 -
Atendimento ao Migrante do Programa 0279 - Proteção, Promoção e
Resgate da Cidadania para o Programa Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas.

Dê-se às colunas Meta 2004, Financeiro 2004, Meta 2005-2007 e
Financeiro 2005-2007 das ações a seguir discriminadas a seguinte
redação:

* - O Quadro da Ação foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.
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Sala das Comissões, 11 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente e relator - Mauro Lobo - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS

90 A 130/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 24/1012003,

audiência pública na cidade de Araçuaí, para colher sugestões a
serem apresentadas ao Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2004-2007, consoante o disposto no art. 11 da Deliberação n°
2.333, de 4/6/2003.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 7/11/2003, vêm a esta
Comissão as Propostas de Ação Legislativa n os 90 a 130,
apresentadas pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento
Econômico, para receber parecer, nos termos do art. 102 do
Regimento Interno..

Fundamentação
No Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Econômico, foram

apresentadas sugestões relativas ao meio ambiente, aos corredores
radiais, aos arranjos produtivos, à eletrificação rural e à gestão
administrativa, as quais serão objeto de análise neste parecer.

Proposta n° 90: fiscalização e licenciamento ambiental, por parte da
SEMAD, do COPAM e da FEAM, da extração de granito no Município
de Medina e região.

Proponentes: Itavale e Sindicato dos Trabalhadores de Medina.
A fiscalização ambiental, inclusive a da atividade de extração de

granito, é ação de rotina da FEAM, órgão seccional da SEMAD e que
age como apoio técnico ao COPAM. A ação proposta já está
contemplada no PPAG, no Programa 142 - Melhoria da qualidade
ambiental, Ação P622 - Fiscalização ambiental. Portanto, deve ser
traduzida em requerimento àquela fundação para incrementar a
fiscalização na região de Medina.

Proposta n° 91: programa de construção de barragens, cercamentos
e bacias de contenção para a recuperação de nascentes.

Proponentes: Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Turmalina.
A construção de barragens e bacias de contenção para recuperação
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de nascentes está contemplada no PPAG, no Programa 0273 -
Construção de infra-estrutura rural, a cargo da RURALMINAS, a ser
implementada pela Ação P548 - Melhoria da oferta de água no semi-
árido, que é a região onde se insere o Município de Turmalina. Cabe,
no caso, uma comunicação aos proponentes.

Proposta n° 92: construção de estação de tratamento de esgoto
visando a prevenir a poluição dos rios.

Proponentes: Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Turmalina.
O Programa 0080 do PPAG - Saneamento básico: mais saúde para

todos, contempla duas ações numeradas como P574 e P163 que
tratam da construção dessas estações em municípios sem concessão
e com concessão da COPASA, respectivamente, sem previsão de
regionalização. No caso, sugerimos que se encaminhe requerimento à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regionalização
para que se dê prioridade a Turmalina e região.

Proposta n° 93: conclusão das Barragens de Setúbal e Santa Rita.
Proponente: Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas.
A proposta, bastante específica, não tem previsão no PPAG. No

caso de Setúbal, o barramento começou a ser construído no final da
década de 1980 e início de1990 e, em seguida, foi paralisado,
situação em que permanece até hoje. A retomada de uma obra de
engenharia complexa como a construção de barragens é muito
onerosa e requer cuidados especiais. A nosso ver, a proposição
merece ser atendida, não na forma de emenda ao PPAG, mas pela
realização de uma audiência pública na região, preferencialmente em
Jenipapo de Minas, para conhecer o estado geral das obras e os
impactos socioambientais resultantes do empreendimento.

Proposta n° 94: plantio de árvores nativas entre as nascentes ou os
leitos dos rios e o início da área de plantação de eucaliptos.

Proponente: Federação Cultural e Artística do Vale do Jequitinhonha
- FECAJE.

A proposta deve ser entendida como de recuperação da cobertura
vegetal em áreas que não estão sob proteção legal, ou seja, as faixas
de terras entre as zonas marginais dos corpos d'água e os topos de
chapadas, que são declaradas de preservação permanente pelo
Código Florestal Brasileiro. Assim, o plantio de árvores conforme
sugerido pode ser considerado contemplado no PPAG pelo Programa
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0186 - Conservação da biodiversidade e desenvolvimento
florestal, na Ação P262 - Ampliação da base florestal, a cargo do
Instituto Estadual de Florestas - IEF. Cabe, tão somente, informar
essa situação ao proponente.

Proposta n° 95: recuperação de nascentes e rios do vale do
Jequitinhonha, com o plantio de árvores nativas e frutíferas.

Proponente: Sindicato dos Trabalhadores de Medina/ITAVALE.
Como no caso da Proposta n° 94, a recuperação da cobertura

vegetal no entorno de nascentes e rios estaduais pode ser
enquadrada nos programas a cargo do IEF, citados anteriormente. A
nosso ver, deve ser feita uma informação ao proponente de que a
proposta não será acatada.

Proposta n° 96: alterar o valor dos recursos destinados para o
programa de gestão dos recursos hídricos no Mucuri e no
Jequitinhonha, que hoje é nulo.

Proponente: Sindicato dos Trabalhadores de Medina/ITAVALE.
A proposta não deve ser acolhida, pois diferentemente do que se

informa, há no PPAG previsão para a região do Jequitinhonha e do
Mucuri de recursos no montante de R$ 799.500,00 para 2004 e de R$
6.175.000,00 para o período 2005/2007 na Ação P661 - Gestão de
recursos hídricos, a cargo da SEMAD.

Proposta n° 97: Manejo integrado das sub-bacias hidrográficas da
serra do Espinhaço Meridional.

Proponente: Faculdades Federais Integradas de Diamantina.
O objetivo da proposta é promover o aproveitamento integral das

nascentes e cursos de água de altitude, existentes na serra do
Espinhaço, tanto na acumulação de água para regularização de
vazões e irrigação como na geração de energia elétrica. O manejo
integrado de bacias hidroqráficas perpassa várias ações do Instituto
Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -, da EMATER-MG e da
RURALMINAS. Trata-se, portanto, de matéria a ser atendida por meio
da formulação de requerimento em que se solicite a esses órgãos a
criação de uma ação integrada para atendimento à demanda.

Proposta n° 98: Tornar os empresários da atividade do eucalipto
responsáveis pelo plantio de árvores nativas.

Proponente: FECAJE.
A medida solicitada se enquadra nas denominadas ações
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compensatórias de impacto ambiental decorrente de
empreendimento passível de licenciamento ambiental corretivo. Não
se trata, evidentemente, de atividade que deva ser inserida nos
instrumentos de planejamento do Estado. Cabe recomendar à SEMAD
e a seu órgão de apoio na execução da política florestal, o IEF, por
meio de requerimento, a fiscalização dos impactos gerados pelos
maciços florestais de eucalipto e, quando for o caso, a imposição de
condicionantes ao empreendedor para mitigar os efeitos negativos
dessa atividade.

Proposta n° 99: Construção de barragens nas nascentes dos rios
dos nossos municípios.

Proponente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Berilo.
A proposta assemelha-se à de n° 91. A construção de barragens

- encontra-se prevista no PPAG, na Ação P548 - Melhoria da oferta de
água no semi-árido, do Programa 0273 - Construção de infra-estrutura
rural.

Proposta n° 100: Preservação dos interesses dos moradores e
agricultores do Município de Jequitinhonha na implantação da reserva
biológica da Mata Escura.

Proponente: STR de Jequitinhonha.
Os moradores e agricultores que vivem nas proximidades da

Reserva Biológica da Mata Escura apóiam a implantação dessa
unidade de conservação, de 20.422ha, conforme o projeto original do
IBAMA. Entretanto, manifestaram-se contrariamente à ampliação
dessa reserva, pois serão impedidos de viver da cultura de suas
terras, que é a garantia de sua subsistência. Não se trata, contudo, de
matéria orçamentária, pois é uma área de responsabilidade do
Governo Federal. Pode-se, todavia, encaminhar, por meio de
requerimento, tal solicitação à Gerência Regional do IBAMA em Minas
Gerais.

Proposta n° 101: Implantação do projeto Lixo e Cidadania,
desenvolvido pela SEMAD e pela UFMG, em parceria com as
Prefeituras Municipais, nas microrregióes do Alto e Baixo
Jequitinhonha e Mucuri, com a instalação de sistemas de aterros
controlados, aterros sanitários e coleta seletiva de RSIJ.

Proponente: Secretaria Municipal de Obras de Araçuaí.
A Ação P168 - Lixo e Cidadania, do Programa 0134 - Gestão
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ambiental MG século XXI - Projeto Estruturador, contempla a
pretensão da proposta em análise. Embora não esteja prevista
nenhuma regionalização em seu contexto, a ação apresenta metas
para o atendimento de 17 municípios no exercício de 2004 e de 100
no período 2005-2007. A nosso ver, a proposta merece acolhimento
por meio de emenda à finalidade da ação, para que seja dada
prioridade aos municípios da região do Jequitinhonha e Mucuri, a qual
é apresentada ao final deste parecer.

Proposta n° 102: Destinar recursos para a implantação do sistema
de aterros controlados e para a coleta seletiva de RSU nos 16
municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha.

Proponente: Secretaria Municipal de Obras de Araçuaí.
A proposta é similar à de n° 101. A nosso ver, está acolhida na

emenda que atende aquela proposta.
Proposta n° 103: Priorizar e planejar, juntamente com as Prefeituras,

a recuperação das nascentes e dos rios e fazer barragens e pequenos
barramentos nas propriedades e nas beiras das estradas.

Proponente: Prefeitura (não identificada).
A proposta é semelhante às de nos 91 e 99, analisadas

anteriormente. Nosso entendimento é o de que já estão contempladas
no PPAG por meio de ação específica, a cargo da RURALMINAS.

Proposta n° 104: Recuperação do rio Jequitinhonha com árvores
nativas e recuperação das bacias.

Proponente: STR de Almenara.
No nosso entendimento, a proposta tem o mesmo conteúdo da de n°

95. Por isso, deve receber o mesmo tratamento dado àquela.
Proposta n° 105: Destinação de recursos para reflorestamento das

margens dos rios e proteção às nascentes da região.
Proponente: Câmara Municipal de Araçuaí.
A proposta assemelha-se à anterior e à de n° 95.
Proposta n° 106: Fazer programas de conscientização de

preservação do meio ambiente.
Proponente: Câmara Municipal de Araçuaí.
A conscientização sobre a preservação do meio ambiente está

inserida na Ação P538 - Comunicação, extensão e educação
ambiental, do Programa 0134 - Gestão ambiental MG Século XXI, sob
a responsabilidade da SEMAD. Entendemos, assim, que se deve
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informar o fato ao proponente.

Proposta n° 107: rescindir os contratos que passaram as terras do
Estado para empresas reflorestadoras de plantio da monocultura do
eucalipto e fazer projetos de recuperação das matas nativas, para
formar parques ecológicos, em vez de criar parques nas áreas
destinadas aos agricultores familiares.

Proponente: FETAEMG.
A atividade de arrecadação de terras devolutas é atribuição do ITER

e está prevista no PPAG, no Programa 0339 - Apoio à Reforma
Agrária, Ação P790 - Obtenção de novas áreas para reforma agrária.
A proposta em questão solicita que o Estado rescinda os contratos de
arrendamento de terras com empresas reflorestadoras e destine
essas áreas para preservação ambiental, em vez de criar parques em
áreas apropriadas para a agricultura familiar. A solicitação deve ser
analisada com cautela, pois há aspectos jurídicos complexos
envolvidos nos processos de recuperação dessas áreas, o que tem
sido feito com muita eficiência pelo ITER. Por isso, julgamos oportuno
apresentar emenda àquele programa, com o intuito de criar ação
específica para que o ITER possa identificar tecnicamente essas
terras e arrecadá-las para o assentamento de trabalhadores rurais e
para a criação de unidades de conservação.

Proposta n° 108: investimento em usinas de reciclagem de lixo,
captação e tratamento de água nas comunidades rurais.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina.
A proposta está contemplada em ações de dois Projetos

Estruturadores, o Programa 0134 - Gestão Ambiental MG Século XXI,
Ação P168 - Lixo e cidadania e Programa 0080 - Saneamento Básico:
mais saúde para todos, Ação P467 - Sistemas simplificados de
abastecimento de águas. O primeiro está a cargo da SEMAD e tem
por finalidade apoiar os municípios na gestão de resíduos sólidos, o
que inclui o investimento em usinas de reciclagem de lixo. Já o
programa P467, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, está voltado para o
atendimento de pequenas comunidades rurais. Cabe, então,
comunicar ao interessado tal situação.

Proposta n° 109: criação de um mecanismo que pressione os
Bancos a liberar créditos para pequenos empreendedores,

rÁ



1874
agricultores, etc., de forma mais rápida e ágil. Sabemos que os
Bancos estaduais dispõem de grandes recursos para esse fim, mas
resistem em liberá-los, considerando que o retorno é pequeno. Em
geral, operam em vista do lucro rápido, esquecendo-se da sua função
social. Criação de outras linhas de empréstimo para capital de giro,
com prazos maiores e juros menores. O comércio está praticamente
parado, não dispõe de recursos para reinvestimentos, uma vez que há
pouco consumo.

Proponente: PT - Coordenação do Baixo Jequitinhonha.
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

SEAPA, administra o Fundo Rural de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, que concede financiamentos a produtores rurais,
inclusive os previstos pelo Decreto n° 43.080 de 13/12/2002
(PROALMINAS), a pessoas físicas ou jurídicas, cooperativas, grupos
e associações de produtores rurais devidamente legalizadas e
empresas agroindustriais.

Em nível federal, há o Plano Safra que consiste em um conjunto de
inovações na sistemática operacional do Programa Nacional de
Agricultura Familiar - PRONAF -, como a criação do novo Pronaf
Alimentos, Turismo Rural, Pecuária Familiar, Pesca Artesanal, Fome
Zero, Conviver Semi-Ando, Máquinas e Equipamentos, Agroecologia,
e do Proger Rural Familiar. Há ainda o Programa de
Agroindustrialização da Produção de Agricultores Familiares e ações
que abarcam novas modalidades de estímulo à produção feita por
mulheres, jovens, indígenas e quilombolas. Houve também a
ampliação da ação de financiamento do PRONAF Florestal.

Os interessados poderão se dirigir às agências do Banco do Brasil e
CONAB para maiores informações sobre tais linhas de crédito.

Proposta n° 110: criação de mecanismos para aproveitamento e
industrialização de produtos cítricos e artesanais.

Proponente: G. Assistência Social.
Esta proposta encontra-se parcialmente contemplada no Programa

Estruturador Empresa Mineira Competitiva, que tem o objetivo de
aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas já
instaladas no Estado e incentivar o investimento mediante ações que
facilitem a expansão ou a instalação de empresas em Minas Gerais,
visando a transformar o Estado em um dos centros dinâmicos da
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economia brasileira.

O setor de artesanato encontra-se contemplado no Programa 0569 -
Desenvolvimento do Artesanato em MG, que tem o objetivo de
desenvolver e promover a atividade artesanal em MG para geração de
renda, capacitação, comercialização, exportação e regulamentação do
setor, na Ação Orçamentária P292 - Incentivo ao Associativismo e
Cooperativismo.

Proposta n° 111: estruturação de arranjos produtivos nas áreas de
fruticultura, mineração, rochas ornamentais e artesanato.

Proponente: Prefeitura de Araçuaí - Secretaria de Agricultura.
Esta proposta está contemplada no Programa 0540 - Arranjos

produtivos Locais, que tem o objetivo de desenvolver Arranjos
Produtivos Eletroeletrônicos e da Tecnologia da Informação no Sul de
Minas e RMBH e Moveleiro nas regiões de Ubá e Divinópolis e
implantação de outros arranjos em Contagem, Triângulo e Norte e
Nordeste, para a geração de empregos, aumento do valor agregado
da produção no Estado e desconcentração regional da economia
mineira, na ação orçamentária P839 - Desenvolvimento Tecnológico
dos Arranjos Produtivos Locais.

O artesanato está também contemplado no Programa 0569 -
Desenvolvimento do Artesanato em MG, que tem por objetivo
desenvolver e promover a atividade artesanal no estado para geração
de renda, capacitação, comercialização, exportação e regulamentação
do setor, na ação orçamentária P283 - Capacitação e Qualificação de
Artesãos e Multiplicadores.

Proposta n° 112: apoio do governo na implantação de unidades de
indústria e agroindústria, estruturando projetos e arranjos produtivos
do PRONAF.

Proponente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e
Comércio de Salinas.

Esta proposta encontra-se no Programa Estruturador da Empresa
Mineira Competitiva, Programa 0258, que tem o objetivo de aumentar
a competitividade das pequenas e médias empresas já instaladas no
estado e incentivar o investimento mediante ações que facilitem a
expansão ou a instalação de empresas em Minas Gerais, visando a
transformar o Estado em um dos centros dinâmicos da economia
brasileira, na ação orçamentária P453 - Viabilização e
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Acompanhamento de Financiamentos ao Programa Empresa
Mineira Competitiva.

Quanto ao PRONAF, esclarecemos que ele é de competência
federal, portanto foge da alçada desta Casa, mas já esclarecemos,
anteriormente, as condições de acesso a ele e o modo de obtenção
de linhas de financiamento deste programa.

Proposta n° 113: incentivar a estruturação do Pólo Moveleiro e de
Artesanato, existente no Município de Turmalina e na região, tendo
como objetivo principal a geração de emprego e renda, bem como o
aproveitamento de matéria prima da região.

Proponente: Prefeitura Municipal de Turmalina.
Esta proposta encontra-se parcialmente contemplada no Programa

Estruturador Empresa Mineira Competitiva, Programa 0258, que tem
por objetivo aumentar a competitividade das pequenas e das médias
empresas já instaladas no Estado e incentivar o investimento
mediante ações que facilitem a expansão ou a instalação de
empresas em Minas Gerais, visando a transformar o Estado em um
dos centros dinâmicos da economia brasileira, na ação orçamentária
P453 Viabilização e Acompanhamento de Financiamentos ao
Programa Empresa Mineira Competitiva. Está também parcialmente
contemplada no Programa 0455 - Promoção e Divulgação do Turismo
Mineiro, com o objetivo de fazer do turismo a vitrine do Estado, na
ação orçamentária P933 - Promoção da Atividade Artesanal.

A emenda que apresentamos a seguir, irá contemplar de forma mais
eficaz os objetivos do proponente.

Proposta n° 114: incluir a região do vale do Jequitinhonha nos
arranjos produtivos da indústria moveleira (Carbonita, Turmalina e
Jenipapo de Minas) e criar um arranjo especifico para a atividade de
artesanato (Araçuaí, Itinga, Berilo, Badaró, Ponto dos Volantes,
Turmalina, Minas Novas, Veredinha, Diamantina e Itamarandiba).

Proponente: S.M. Desenvolvimento Sustentável - Araçuaí.
Esta proposta está parcialmente incluída no Projeto Estruturador n°

27 - Arranjos Produtivos Locais, cujo objetivo é desenvolver arranjos
produtivos eletroeletrônicos e da tecnologia da informação no Sul de
Minas e RMBH, e moveleiro nas regiões de Ubá e de Divinópolis e
implantação de outros arranjos em Contagem, Triângulo Mineiro e
Norte-Nordeste, para geração de empregos, aumento do valor
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agregado da produção no Estado e desconcentração regional da
economia mineira.

Este relator, também sensível a esta proposta, redigiu emenda que
incluiu a região de Turmalina no objetivo deste programa e na ação
orçamentária P769 - Elaboração dos Planos Estratégicos dos Polos
Moveleiros de Ubá, Divinópolis e da Região Norte-Nordeste.

O artesanato está também contemplado no Programa 0569 -
Desenvolvimento do Artesanato em MG, com o objetivo de
desenvolver e promover a atividade artesanal no Estado para geração
de renda, capacitação, comercialização, exportação e regulamentação
do setor, nas ação orçamentária P302-Rotas e Espaços para o
Artesanato e Turismo.

Proposta n° 115: apoio ao artesanato do vale do Jequitinhonha.
Proponente: Prefeitura.
O artesanato está contemplado no Programa 0569 -

Desenvolvimento do Artesanato em MG, com o objetivo de
desenvolver e promover a atividade artesanal no Estado para geração
de renda, capacitação, comercialização, exportação e regulamentação
do setor, em várias ações orçamentárias, dentre elas a P302 Rotas e
Espaços para o Artesanato e Turismo e a P298 - Inserção dos
Produtos Artesanais em Novos Canais de Comercialização.

Está também contemplado no Programa 0223 - Assistência Técnica
e Extensão Rural - Novos Tempos, com o objetivo de promover, de
forma participativa, melhorias no acesso e na qualidade dos serviços
de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares e de
suas comunidades, na ação orçamentária, P361 - Constituição e
Dinamização de Estruturas Associativas.

Proposta n° 116: incluir o granito no programa de gemas e jóias e
fiscalizar a exploração do granito no vale do Jequitinhonha.

Proponente: Fed. Entid. Cult. Artísticas do Vale Jequitinhonha -
FECAJE.

Esta proposta está contemplada no Programa 0551 - Minas Exporta
com Excelência, cujo objetivo é aumentar a competitividade
internacional das empresas mineiras, notadamente das pequenas e
médias empresas, na ação orçamentária P408, Estudo da Cadeia
Produtiva do Setor de Jóias e Gemas em Minas Gerais.

Está também contemplada no Programa 0533 - Difusão Técnica do
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Setor Mineral, que tem por objetivo da geração e a difusão das
estatísticas sobre a economia mineral no Estado, constituindo-se fonte
de consulta para tomadas de decisão empresarial e de governo, além
de fornecer uma visão da importância da indústria mineral à
sociedade, na ação orçamentária P641 - Criação do Perfil da
Economia Mineral do Estado de Minas Gerais.

Proposta n° 117: inclusão do Norte de Minas no programa de
mineração.

Proponente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e
Comércio de Salinas.

Está parcialmente contemplada no Programa 0534 - Apoio e
Incentivo à Mineração e à Indústria de Transformação Mineral de
Micro e Médio Porte, com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento sustentável desses setores, graças à implantação de
ações específicas que promovam agregação de valor aos produtos,
ampliação de mercado e geração de empregos.

Também está parcialmente contemplada no Programa 0409 -
Gestão Mineral, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do estado, com a geração de negócios para o
setor mineral, na ação orçamentária P662 - Incremento de Novos
Negócios no Setor Mineral.

Está também parcialmente contemplada no Programa 0576 -
Desenvolvimento Minerometalúrgico, com o objetivo de promover o
desenvolvimento da atividade minero-metalúrgico no Estado, na Ação
Orçamentária P380 - apoio financeiro destinado aos investimentos
que visem ao desenvolvimento da atividade mínero-metalúrgico.

Este relator apresenta ao final do parecer uma emenda que inclui na
ação orçamentária P662 - Incremento de Novos Negócios no Setor
Mineral, a região Norte e transfere o valor de R$1.500.000,00 da
região do Alto Paranaíba para a Região Norte, promovendo-se as
alterações correspondentes das metas dessas regiões.

Proposta n° 118: pavimentação asfáltica para melhoria urbana.
Proponentes: Prefeitura Municipal de Turmalina e Câmara Municipal

de Turmalina.
Devemos considerar a importância desta solicitação, e,

sensibilizados, decidimos apresentar emenda ao Projeto de Lei
Orçamentária, em tramitação nesta Casa, no valor de R$100.000,00

rs
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(cem mil reais), para asfaltamento das vias urbanas do município
de Turmalina.

Proposta n° 119: pavimentação asfáltica, com prioridade para os
acessos aos Municípios de Berilo, Chapada do Norte, Francisco
Badaró, Jenipapo de Minas, Caraí, Novo Cruzeiro, Comercinho e
Cachoeira da Pajeú, com vistas ao planejamento regional, para
viabilizar a implantação dos arranjos microprodutivos e conclusão do
asfaltamento da BR-367 (Virgem da Lapa - entroncamento Turmalina -
BR-1 16 - Almenara).

Proponente: AMEJE.
E importante ressaltar que o Projeto Estruturador n° 4 -

Pavimentação de Ligações e Acessos aos Municípios tem como
finalidade asfaltar os acessos das sedes dos municípios às rodovias
principais. Os municípios acima mencionados estão relacionados para
serem atendidos até 2007.

Com relação à conclusão do asfaltamento da BR-367, temos a
informar que o trecho compreendido entre Minas Novas - Chapada do
Norte - Berilo - Virgem da Lapa é objeto de convênio com a União, em
que o Governo Federal delega a execução a cargo do Estado e
participa com 80% dos recursos. O prazo de vigência desse Convênio
está expirado.

Temos conhecimento de que foi encaminhada pela Secretaria de
Transportes e Obras Públicas ao Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes - DNIT - correspondência solicitando a
assinatura de novo convênio.

Proposta n° 120: asfaltamento do trecho de 12 km entre o Distrito de
Santana, no Município de Ponto dos Volantes, e a BR-1 16.

Proponente: Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes.
Sensibilizados com os apelos da população da região de Ponto dos

Volantes, com o objetivo de facilitar a comercialização do artesanato
do Distrito de Santana, que hoje é conhecido mundialmente,
entendemos ser necessária a apresentação de emenda ao Projeto de
Lei Orçamentária para 2004, no valor de R$180.000,00 (cento e
oitenta mil reais).

Proposta n° 121: conservação das pequenas estradas de acesso às
comunidades rurais.

Proponente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Berilo.
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E reconhecida a necessidade de melhoria das condições das

estradas que dão acesso às comunidades rurais do município de
Berilo. Sendo assim, entendemos ser de suma importância a
apresentação de emenda ao Projeto de Lei Orçamentária para 2004,
no valor de R$100.000,00.

Proposta n° 122: reativação da Rede Ferroviária Bahia-Minas,
interligando-a com a malha do Norte de Minas.

Proponente: IDENE.
Sabemos da importância da intensificação do uso da malha

ferroviária, de forma a possibilitar o acesso de passageiros aos
grandes centros e o escoamento da produção do vale do
Jequitinhonha, com custos menores. Como esta proposta, inúmeras
outras foram apresentadas nas audiências públicas realizadas no dia
9110/2003, no Grupo de Trabalho 1 - Infra-estrutura. No parecer sobre
as propostas apresentadas naquela oportunidade, apresentamos
requerimento solicitando a realização de um fórum de debates sobre a
matéria.

Proposta n° 123: Programa de eletrificação alternativa, diferenciado
da energia comum, priorizando os municípios das microrregiões do
Alto, do Médio e do Baixo Jequitinhonhas e do Mucuri.

Proponente: AMEJE.
A definição da implementação de projetos tecnológicos voltados

para pesquisa e desenvolvimento na área de energia alternativa tem
sido feita pela CEMIG que disponibiliza recursos para o seu Programa
de Gestão Estratégica de Tecnologia. Existem investimentos da
ordem de R$18.000.000,00, em parceria com empresas privadas e
instituições de pesquisa e ensino direcionados à pesquisa e ao
desenvolvimento. Já estão incluídos, neste montante, recursos para a
pesquisa de novas fontes energéticas. O PPAG e o Orçamento do
Estado não contemplam especificamente essa questão. Constatamos
que não houve explicitação da tecnologia a ser utilizada para a
eletrificação do restante das unidades rurais que ainda não dispõem
de energia no Estado. Entendemos que a utilização de energias e
métodos de eletrificação alternativos também devem ser incluídos nas
ações do Programa Estruturador. Achamos que a proposta encontra
soluções econômica e tecnológica, ou, no mínimo oferece opção e
envolvimento para as comunidades em que a implantação de
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sistemas usuais de eletrificação, em um primeiro momento, se
mostrem antieconômicos ou inviáveis.

Proposta n° 124: Energia elétrica com preços diferenciados
direcionada aos agricultores familiares, para produção de
subsistência.

Proponente: EMATER-MG.
A CEMIG já utiliza diferenciação de preços entre as tarifas urbanas

de energia elétrica e as tarifas de unidades rurais. A diferenciação
ocorre até mesmo por faixas de consumo. Quanto maior o consumo,
maior o preço do quilowatt-hora. Existe também isenção de ICMS para
classes de baixo consumo. Projetos especiais, como os de irrigação
(Projeto Jaíba, por exemplo), podem ter tarifação diferenciada. A
proposta não é matéria pertinente ao PPAG e à Lei de Orçamento,
mas poderá ser objeto de requerimento desta Comissão à CEMIG.

Proposta n° 125: Implantação de energia na zona rural, bem como
de infra-estrutura adequada.

Proponente: STR, Medina.
A proposta é atendida no PPAG-2004-2007 pelo projeto estruturador

100 % de eletrificação rural no Estado de Minas Gerais", Programa
0268, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que
prevê a implantação de energia elétrica em todo o Estado de Minas
Gerais.

Proposta n° 126: Eletrificação rural de baixo custo.
Proponente: Prefeitura de Araçuaí.
A CEMIG já pratica a diferenciação de preços entre tarifas urbanas

de energia elétrica e tarifas de unidades consumidoras rurais. A
diferenciação ocorre inclusive por faixas de consumo. Quanto maior o
consumo, maior o preço do quilowatt-hora. Existe também isenção de
ICMS para classes de baixo consumo. Projetos especiais, como os de
irrigação (Projeto Jaíba, por exemplo), podem ter tarifação
diferenciada. A proposta não é matéria pertinente ao PPAG e à Lei de
Orçamento.

As Propostas nos 127 a 130 se referem à descentralização
administrativa do Governo Estadual, à regionalização do planejamento
estadual e ao apoio às associações microrregionais de municípios e
às organizações não governamentais que executam projetos de
desenvolvimento local.
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A Proposta n° 127 tem por finalidade a inclusão no planejamento

estadual de dispositivo com o objetivo de definir a abrangência
territorial das microrregiões do Estado, assegurando coerência nas
unidades de planejamento.

A Constituição do Estado, no art. 154, "caput", estabelece que o
PPAG deverá ser formulado a partir de diretrizes, objetivos e metas
definidos de maneira regionalizada. Com efeito, a regionalização é
técnica de planejamento largamente utilizada pela administração
pública em todo o mundo e, no caso de Minas Gerais, assume
especial relevo, tendo em vista sua peculiar condição geográfica, que
revela significativos contrastes interregionais. O próprio texto do
PPAG faz menção expressa a esse dado: "A capacidade de
transformar a realidade depende, com muita freqüência, da interação
ou da sinergia de ações setoriais, em função das peculiaridades e da
demanda de cada parte do território. A análise territorial é um
imperativo da melhor qualidade do gasto público" (Anexo 1, pág. 24).
Também no diagnóstico da situação do Estado, contido no PMDI, se
dá ênfase especial à perspectiva regional e a seu potencial de
oportunidades de desenvolvimento.

O art. 41 da Constituição mineira determina que a ação
administrativa estadual seja articulada regionalmente, com o objetivo
de integrar o planejamento, a organização e a execução de funções
públicas de interesse comum em área de intensa urbanização; de
contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante
execução articulada de programas, planos e projetos regionais e
setoriais de desenvolvimento; e de assistir os municípios de escassas
condições de propulsão socioeconômica. No mesmo sentido o art.
157, § 2 0 , da Carta Estadual determina que a lei orçamentária anual,
identificada regionalmente, seja compatível com o PMDI e tenha, entre
outras, a função de promover a redução das desigualdades regionais.

Note-se, a propósito, que a regionalização, enquanto diretriz para as
atividades do poder público, deriva do art. 3 0 da Constituição da
República, que afirma constituir objetivo fundamental de nossa
República a redução das desigualdades regionais e que, nos termos
do art. 170, VII, da mesma Constituição, é princípio da ordem
econômica.

Observe-se que a matéria em análise já foi objeto de discussão
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nesta Casa, quando da tramitação do Projeto de Lei n° 1.590/93,
oriundo do Poder Executivo, que definia regiões para fins de
planejamento. Vê-se que se trata de tema estranho ao PMDI e ao
PPAG. Isso não quer dizer que não mereça tratamento adequado na
legislação ordinária. Pelo contrário, entendemos ser conveniente para
a administração pública a definição das microrregiões estaduais como
estratégia para se alcançar um planejamento eficiente e harmônico.

Por esta razão estamos apresentando, ao final, requerimento
solicitando que esta Comissão, com a participação das Comissões de
Administração Pública e de Assuntos Municipais e Regionalização
desta Casa, e articulada com o Poder Executivo, promova ampla
discussão sobre o tema e, sendo o caso, apresente projeto de lei
tratando da questão, observando, no que couber, o disposto no art. 49
da Constituição estadual.

A Proposta n° 128 está relacionada ao Programa Redução das
Desigualdades Regionais, previsto no Anexo 1 do PPAG. Seu escopo
é possibilitar, no âmbito do PPAG, o apoio do Estado às associações
microrregionais, com vistas a possibilitar, em nível regional, a
formulação e execução, pelos municípios, de políticas públicas de
interesse comum.

Conforme o já mencionado art. 41 da Constituição do Estado, a
administração estadual será articulada regionalmente, até mediante
assistência aos municípios. No projeto do PPAG estão previstos os
Programas n° 0276 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - e 0289 - Programa de Ordenação Técnica Estrutural dos
Municípios, que têm como responsável a Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Esse órgão, aliás, é, nos
termos do art. 2° da Lei Delegada n° 106, de 2003, competente para
realizar a pretensão em estudo. Tal proposta prevê que o Estado
apóie as associações microrregionais de municípios no
desenvolvimento de políticas públicas de interesse comum.

Assinale-se que as entidades a serem beneficiadas com a proposta
em foco são instituições privadas que congregam municípios situados
em uma mesma região e não se confundem com as microrregiões a
que se refere o art. 49 da Constituição mineira. Verificamos, no
entanto, mediante análise de custo-benefício, que, a medida
reivindicada possui, a seu favor, o fato de facilitar a interação do
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Estado com os diversos municípios regionalmente agregados e
representados por entidades incumbidas estatutariamente da defesa
de interesses comuns. Nesse caso, o canal de acesso às
necessidades locais seria mais eficaz, possibilitando alocação de
recursos mais eficiente. Poderá, ainda, se constituir em embrião de
futuras microrregiões, destinadas a favorecer a gestão de funções
públicas de interesse comum, entre as quais a gestão administrativa e
contábil, a abertura e conservação de estradas vicinais e a execução
de serviços públicos, conforme o § 10 do art. 49 da Constituição do
Estado.

Apresentamos, ao final, portanto, emenda a ser apresentada ao
Projeto de Lei n° 1.118/2003, com a finalidade de contemplar a
Proposta n° 128.

A Proposta n° 129 consiste na implantação de 26 centros
administrativos no interior do Estado, resgatando o modelo de regiões
administrativas criado no Governo Eduardo Azeredo (1995-1998). A
medida se reporta à Lei n° 11.962, de 1995, que instituiu as regiões
administrativas do Estado.

As atuais 25 regiões administrativas tinham como objetivo promover
a descentralização da administração pública estadual e
institucionalizar a comunicação com as regiões do Estado, visando a
tornar mais ágil a prestação de serviços públicos à população.

O Governo, à época, afirmava serem as citadas unidades
administrativas regionais "instrumentos de aproximação do Executivo
aos fatos geradores e pontos de impacto da ação governamental,
promovendo a indução do processo de reestruturação do setor público
à realidade atual, a racionalização do desempenho da administração
pública em geral, a melhoria da prestação de serviços à população e,
facilitando o atendimento das demandas do Poder Legislativo à
administração pública, proporcionando maior contato com os
parlamentares, intermediários legítimos destas demandas e
associações microrregionais".

Tais órgãos se subordinam administrativamente à Secretaria do
Planejamento e Gestão - SEPLAG - e, como se situam no âmbito da
administração direta do Estado, constituem, portanto, órgãos
desprovidos de personalidade jurídica.

Observe-se que, apesar de a legislação vigente se referir à

Wk



1885
descentralização, as regionais criadas constituíram, em verdade,
mera desconcentração administrativa. Descentralização e
desconcentração são formas de descongestionamento da
administração pública, mediante a transferência de atividades do
centro para a periferia. Aquelas se caracterizam pela transferência de
atribuições a entes personalizados, componentes da administração
indireta ou descentralizada. Essas são formas de desconcentração de
serviços com base no território, prevalecendo a relação hierárquica
entre tais órgãos e a SEPLAG.

A matéria sob análise constitui objeto de lei ordinária, que passa por
apreciação e deliberação do Poder Legislativo, mas a iniciativa para a
propositura do respectivo projeto pertence ao Governador do Estado.

Em reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais deste
Parlamento, realizada em 18/5/99, foi dito pelo representante da
Secretaria de Assuntos Municipais, Sr. Evandro de Oliveira Neiva,
Superintendente Administrativo dessa Secretaria, que:

a) a relação custo-benefício, a manutenção das 25 regionais custava
mensalmente ao Estado em torno de R$900.000,00;

b) as regiões administrativas, embora não tenham conseguido se
transformar em órgãos articuladores das diversas ações da
administração pública, possibilitaram a expansão da rede de Postos
de Serviços Integrados Urbanos - PSIUs - a várias cidades do Estado,
oferecendo à população melhores condições de acesso ao serviço
público;

c) a atuação dessas regionais se resumia aos PSl(Js, razão pela
qual a manutenção destes seria viável.

A experiência da regionalização administrativa da burocracia
estadual, iniciada em 1995, não se revelou eficiente. Muitos são os
fatores que levam a esta constatação, a começar da pequena parcela
de autonomia detida pelas unidades regionais. A idéia, todavia, é das
melhores, razão pela qual entendemos que a proposta sob análise
deve ser encaminhada ao Poder Executivo, a fim de receber maiores
estudos e, conforme o caso, ser objeto de ação administrativa ou
proposição legislativa.

A Proposta n° 130 prevê que o Estado repasse recursos a
organizações não governamentais dedicadas ao desenvolvimento de
projetos de interesse local. Trata-se de medida meritória, a qual,
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todavia, já se encontra contemplada em diversos pontos do
PPAG, como, por exemplo, nos Programas 0382 - Minas sem Fome
(estruturador), 0289 - Programa de Ordenação Técnica Estrutural dos
Municípios e 0089 - Combate à pobreza nos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri, São Mateus, Região Central de Curvelo e Norte de Minas. Por
essa razão, entendemos que a proposta ficou prejudicada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas n os 101,

102, 107, 113, 114, 117, 118, 120, 121, 123 e 128 na forma das
emendas a seguir apresentadas, e das Propostas n os 90, 92, 93, 97,
98, 100, 124, 126, 127 e 129 na forma dos requerimentos
apresentados a seguir e pela rejeição das Propostas n os 91, 94, 95,
96, 99, 103 a 106, 108 a 112, 115, 116, 119, 122, 125, e 130.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003.
Comissão de Participação Popular

EMENDA N°....
Acrescente-se à finalidade da Ação P168 - Lixo e Cidadania, contida

no Programa 0134 - Gestão Ambiental MG no Século XXI, a
expressão "prioritariamente os das regiões Norte e Jequitinhonha -
Mucuri" após o termo "municípios".

EMENDA N°....
Acrescente-se, nos Anexos 1 e II, no Programa 0339 - Apoio à

Reforma Agrária, a seguinte ação orçamentária: P.... - Arrecadação de
áreas em litígio com empresas reflorestadoras, conforme
detalhamento que se segue. Alterem-se, para tanto, os valores
financeiros e as metas da Ação Orçamentária P790 - Obtenção de
Novas Áreas para Reforma Agrária.

* - O Quadro do Programa 0339 foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 27.11.2003.

Finalidade: promover atividades técnicas de identificação,
discriminação e arrecadação de terras públicas sob posse de
empresas reflorestadoras, visando à incorporação dessas áreas ao
assentamento de agricultores familiares e à criação de unidades de
conservação ambiental.

EMENDA N°....
Dê-se ao objetivo do Programa 0540 - Arranjos Produtivos Locais e

à Ação Orçamentária P769 as seguintes redações:
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Objetivo: desenvolver arranjos produtivos eletroeletrônicos e da

tecnologia da informação no Sul de Minas e na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, e moveleiro nas regiões de Ubá, Divinópolis e
Turmalina e implantação de outros arranjos em Contagem, no
Triângulo Mineiro e no Norte-Nordeste, para a geração de empregos,
aumento do valor agregado da produção no Estado e
desconcentração regional da economia mineira.".

"P 769 - elaboração dos planos estratégicos dos pólos moveleiros de
Ubá, Divinópolis e Turmalina da região Norte-Nordeste.".

EMENDA N°
Inclua-se a região Norte na Ação Orçamentária P662 - Incremento

de Novos Negócios no Setor Mineral do Programa 0409 - Gestão
Mineral-COMIG - e transfira-se o valor financeiro do período 2005-
2007 de R$1.500.000,00 da região do Alto Paranaíba para a região
Norte, atribuindo a meta de um negócio viabilizado para cada uma
dessas regiões.

EMENDA N°
Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Turmalina.
Objeto do gasto: asfalto para melhoria urbana.
Valor: R$-100.000,00.
UO deduzida: SETOR.
Subprojeto ou subatividade deduzida: apoio aos municípios com

obras de infra-estrutura.
EMENDA N°

Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Ponto dos
Volantes.

Objeto do gasto: asfalto do trecho de 12km entre o Distrito de
Santana e a BR-1 16.

Valor: R$1180.000,00.
UO deduzida: SETOR.
Subprojeto ou subatividade deduzida: apoio aos municípios com

obras de infra-estrutura.
EMENDA N°

Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Berilo.
Objeto do gasto: conservação das pequenas estradas de acesso às

comunidades rurais.
Valor: R$1 00.000,00.
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UO deduzida: SETOP.
Subprojeto ou subatividade deduzida: apoio aos municípios com

obras de infra-estrutura.
EMENDA N°

Dê-se à finalidade da Ação P517 da Unidade Orçamentária 05151 -
Companhia Energética de Minas Gerais a seguinte redação:

"Finalidade: fazer a ligação dos domicílios rurais ainda não servidos
com energia elétrica utilizando até mesmo energia alternativa, no
período de 2004 a 2006, de modo a alcançar uma taxa de
atendimento rural - TAR -, em 2007, de 100%, no Estado de Minas
Gerais.".

EMENDA
Inclua-se onde convier, no Anexo 1 do projeto, no objetivo prioritário

"Redução das Desigualdades Regionais", programa "Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Municipal", previsto na pág. 347, a
seguinte ação:

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

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

Gerais:
A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos

regimentais, que encaminhe oficio à Centrais Elétricas de Minas
Gerais - CEMIG - e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, solicitando a implementação da diferenciação nos preços
da energia elétrica cobrada dos agricultores familiares de se
subsistência dos municípios das microrregiôes do Alto, do Médio e do
Baixo Jequitinhonhas e do Mucuri.

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

Gerais:
A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos

regimentais, que encaminhe ofício à Centrais Elétricas de Minas
Gerais - CEMIG - e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, solicitando redução nos preços da energia elétrica
cobrada na zona rural dos municípios das microrregiões do Alto, do
Médio e do Baixo Jequitinhonhas e do Mucuri.
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REQUERIMENTO

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

A Comissão de Ação Popular requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja realizado pela referida Comissão, com a participação
das Comissões de Administração Pública e de Assuntos Municipais e
Regionalização, em articulação com o Poder Executivo, discussão e
desenvolvimento de estudos com o objetivo de aprimorar a
regionalização do planejamento estadual, incluindo, sendo o caso, a
apresentação de projeto de lei que trate da questão.

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

Gerais:
A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos

regimentais, que seja formulada sugestão ao Poder Executivo para
que se realize, no âmbito desse Poder, estudos tendo em vista o
aprimoramento da descentralização regionalizada da administração
pública estadual e, se for o caso, a introdução de medidas
administrativas e a apresentação de proposição legislativa sobre o
tema.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NOS
131 A 191/2003

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 24/10/2003,
audiência pública na cidade de Araçuaí, com o objetivo de colher
sugestões a serem apresentadas ao Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e ao Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, consoante o disposto no art. 11 da
Deliberação da Mesa n° 2.333, de 4/6/2003.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 7/11/2003, vêm a esta
Comissão as Propostas de Ação Legislativa n os 131 a 191,
apresentadas pelo Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Social,
para receber parecer, nos termos do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
As Propostas de Ação Legislativa apresentadas no Grupo de

Trabalho do Desenvolvimento Social referem-se aos programas de
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governo voltados para a implementação de políticas nas áreas de
saúde, educação, cultura, saneamento, trabalho, habitação e
segurança.

Proposta n° 131: Criação de uma DADS em Araçuaí.
Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí.
A criação de Diretoria Descentralizada de Ações de Saúde - DADS -,

além de não constituir matéria compatível com o PPAG, deve ser feita
por meio de lei ou decreto oriundo do Executivo. Além disso, o "site"
da Secretaria da Saúde - SES - informa que está prevista a criação de
duas novas DADS na região Norte do Estado. Acrescente-se que,
quanto à assistência à saúde, as instituições de referência para
Araçuaí estão em Teófilo Otôni, e não, em Diamantina, segundo o
Plano Diretor de Regionalização - PDR -, que define o ordenamento
do processo de regionalização da assistência no Estado. O
mencionado Plano foi amplamente discutido na Comissão
Intergestores Bipartite - CIB - e tem a aprovação do Conselho
Estadual de Saúde - CES. Entretanto, para garantir o empenho do
Poder Executivo na criação de uma DADS em Araçuaí, apresentamos
um requerimento.

Proposta n° 132: Implantação da Central de Regulação da
microrregião de saúde.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí.
Segundo o item 40.1 da Norma Operacional da Assistência à Saúde

- NOAS-01, do Ministério da Saúde, a regulação da assistência deverá
ser efetivada por meio da implantação de complexos reguladores que
congreguem unidades de trabalho responsáveis pela regulação das
urgências, das consultas, dos leitos e de outros itens que se fizerem
necessários. Para tanto, o gestor estadual organizará e coordenará as
centrais de regulação das macrorregiões, que serão conectadas às
microrregiões. A implantação da rede estadual de regulação em saúde
já está prevista no Projeto 241 do Programa 0509 - Regionalização da
Assistência à Saúde, com previsão orçamentária de R$1 5.000.000,00,
ao longo dos próximos quatro anos, a serem aplicados nas
macrorregiões.

Proposta n° 133: Cumprimento, pelo Estado, da Emenda à
Constituição Federal n° 29/2000.

Proponentes: Consórcio Intermunícipal de Saúde do Médio
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Jequitinhonha - CIS-MEJE -, ASCAI e Casa da Juventude.

A mencionada emenda estabelece o percentual mínimo de recursos
a serem aplicados em ações e serviços de saúde pelas três esferas
de governo. Na ausência da lei complementar que regulamentará
essa matéria e definirá o que deve ser considerado como 'ações e
serviços de saúde" para fins de fiscalização, não há como assegurar o
cumprimento de tal dispositivo no momento. Entendemos, ainda, que,
apesar da polêmica instalada sobre o assunto e a despeito do déficit
financeiro do Estado, o Poder Executivo vem se empenhando para
aumentar os recursos destinados ao setor de saúde.

Proposta n° 134: Estruturação e qualificação do atendimento à
saúde em Teófilo Otôni, para que possa atender à macrorregião.

Proponentes: Secretarias Municipais de Saúde de Araçuaí e da
região do vale do Jequitinhonha.

Consideramos que a proposta em análise já está acolhida no
Programa 0509 - Regionalização da Assistência à Saúde, que
disponibiliza recursos para a Câmara de Compensação Bipartite
Mensal, à qual os municípios podem solicitar revisão de seus tetos em
razão do aumento no número de atendimentos, verificada a coerência
entre a programaão, a produção e o faturamento destes. Além disso,
há previsão de recursos para a melhoria da rede de urgência e
emergência - Projeto 206 - e para o fortalecimento e a melhoria da
qualidade dos hospitais do SUS - Pró-Hosp - Projeto 256. Acrescente-
se que o Plano Diretor de Investimentos - P01 -, já discutido e
aprovado na Comissão Intergestores Bipartite - CIB - e no CES, está
incluído no PPAG, com previsão de recursos para 26 municípios, e
Teófilo Otôni, como referência para a macrorregiâo, certamente será
atendida.

Proposta n° 135: Aprovação do CAPS de ltaobim e demais
microrregiões.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim.
Nos termos da Portaria n° 336, de 19/2/2002, do Ministério da

Saúde, os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS - classificam-se
em cinco categorias, dependendo do tipo de assistência prestada e do
número de pacientes com transtornos mentais persistentes em sua
área de abrangência. Como ltaobim tem população de 21.463
habitantes, a proposta deve referir-se à aprovação de um CAPS 1.
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Entretanto, essa matéria não é pertinente ao PPAG, pois o
cadastramento pelo gestor estadual só ocorre após parecer técnico da
Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde sobre o
CAPS em questão, a pedido do gestor do município no qual ele se
localiza, quando verificado o cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos pela portaria supracitada. Porém, com o objetivo de
garantir o empenho das autoridades competentes no cadastramento
do CAPS de ltaobim, apresentamos um requerimento.

Proposta n° 136: Cumprimento do PDI.
Proponentes: Secretarias Municipais de Saúde da região do vale do

Jequitinhonha.
Essa proposta já está acolhida no PPAG, no Projeto 258 - Plano

Diretor de Investimentos do Programa 0509 - Regionalização da
Assistência à Saúde. Cabe lembrar que, nos termos da Norma
Operacional de Assistência à Saúde - NOAS-01 - e da Norma
Operacional Básica da Saúde - NOB-96, a Comissão Intergestores
Bipartite - CIB -, que tem a participação dos gestores estadual e
municipais, funciona em caráter permanente e deverá nortear a
alocação de recursos da assistência entre os municípios. Portanto, os
gestores municipais podem e devem exercer seu papel fiscalizador
naquela instância.

Proposta n° 137: criação de incentivo específico para a ampliação
de equipes do PSF no Jequitinhonha.

Proponentes: Secretarias Municipais de Saúde da região do vale do
Jequitinhonha.

Informamos que, além dos recursos federais para o Programa de
Saúde da Família - PSF, o Estado também disponibilizou recursos
próprios para incentivar o programa. O PPAG aborda a matéria no
Programa 0520 - Saúde em Casa, no Projeto 335 - Saúde em Casa;
consideramos, contudo, inadequada a subdivisão dos recursos do
supracitado projeto em regiões, uma vez que a implantação das
equipes de PSF depende da iniciativa do gestor municipal. Assim
sendo, a região do Jequitinhonha poderá receber incentivo estadual
para o PSF, desde que os municípios solicitem sua adesão ao
programa.

Proposta n° 138: criação de um centro para atendimento hospitalar
do público infanto-juvenil com necessidades especiais.
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Proponente: Frente Regional de Defesa da Criança e do

Adolescente do Vale do Jequitinhonha.
Consideramos que, nos termos da NOAS-01, a criação de hospitais

deve ser precedida de avaliação das necessidades de saúde que
considere os aspectos epidemiológicos, os recursos assistenciais já
disponíveis e as condições de acesso às unidades de referência da
região. Como é o PDR que identifica as prioridades de intervenção em
cada região e microrregião, essa questão passa, necessariamente,
pela discussão e aprovação na CIB, o que foge à abrangência do
PPAG. Por esses motivos, não acatamos a proposta.

Proposta n° 139: investimento na saúde preventiva e na qualificação
dos profissionais de saúde.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina.
Entendemos que essa proposta já está inserida no PPAG, com a

previsão do incentivo para a ampliação das equipes de PSF e das
oficinas de melhoria em atenção básica destinadas à qualificação dos
profissionais para a atenção primária ou preventiva (Projetos n os 316 e
335 do Programa 0520 - Saúde em Casa).

Proposta n° 140: Maiores investimentos no PSF e no PACS.
Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina.
Como informamos na análise da Proposta n° 137, o PPAG já prevê

recursos para incentivar a ampliação de equipes do Programa de
Saúde da Família - PSF - no Estado. Quanto ao Programa Agentes
Comunitários de Saúde - PACS -, o Ministério da Saúde entende que
o PSF incorporou e ampliou a atuação desse programa, segundo
informações constantes no "site" do próprio Ministério. Por isso, a
tendência é que as antigas equipes do PACS se qualifiquem como
equipes de PSF.

Proposta n° 141: Revisão do PDR.
Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina.
Conforme o item 2.1 da NOAS-01, cabe à Secretaria de Estado da

Saúde a elaboração do Plano Diretor de Regionalização - PDR - e sua
submissão à aprovação da CIB e do CES. Como a matéria não é
pertinente ao PPAG, não acatamos a proposta.

Propostas Relativas ao Programa Escolas Família Agrícola
Proposta n° 142: investimento, por parte do Governo do Estado de

Minas Gerais, na educação voltada para realidade local, de forma
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participativa, com uma pedagogia própria voltada para a
convivência com o semi-árido, buscando o desenvolvimento integral
da pessoa humana e o desenvolvimento sustentável do meio rural, a
exemplo das Escolas Família Agrícola de Minas Gerais.

Proponente: MOPEFAV/Visão Mundial/Associar
Proposta n° 146: em vez de o Governo do Estado gastar dinheiro

com transporte escolar, propõe-se que os recursos sejam investidos
na construção de escolas família agrícola. Acaba o êxodo rural e fixa o
aluno na roça.

Proponente: STR de Medina.
Proposta n° 147: destinação de recursos para escolas família

agrícola.
Proponente: ACOMAR - Associação Comunitária de Marambainha.
Proposta n° 158: destinação de recursos para Escolas Família

Agrícola do 1° e 2° graus dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Proponente: STR. Medina.
Comentário: A Escola Família Agrícola surge de iniciativa

comunitária não governamental. Segundo especialistas, tem como
sustentar-se, caso se construa sobre quatro esteios fundamentais: ter
uma associação de agricultores e pais de alunos que conduzam o
processo; aplicar a pedagogia da alternância; desenvolver uma
formação integral dos jovens; investir no desenvolvimento rural
sustentável do campo.

De acordo com a Associação Mineira de Escolas Família Agrícola -
AMEFA -, o projeto Escola Família Agrícola representa uma
alternativa para a formação e a educação no meio rural, fortalecendo
a agricultura familiar, a consolidação dos projetos de reforma agrária,
os planos locais de desenvolvimento sustentável, a geração de
emprego, a renda e a seguridade alimentar.

O Or. Murílio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educação
do Governo Itamar Franco, em exposição feita nesta Casa, em
8/5/2002, informou que a Secretaria da Educação tem três
experiências interessantes que se aproximam do funcionamento de
uma escola-família agrícola. A primeira, no Povoado de Limeira, no
Município de Pavão; a segunda, em Couto de Magalhães de Minas -
única transferida à Secretaria da Educação -, a qual funciona em
regime de internato (não de alternância) e está direcionada para
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crianças e jovens em situação de risco. E, por último, a Fundação
Caio Martins - FUCAM -, vinculada à Secretaria da Educação, que
acolhe crianças e adolescentes em casas-lares em tempo integral ou
parcial (regime de internato) e mantém algumas unidades
educacionais no Estado, especificamente nas regiões Central e Norte.
Segundo o Secretário, a escola-família agrícola segue metodologia
própria de alfabetização e funciona com calendário específico,
adaptado às condições de trabalho e ao calendário agrícola. Deve ser
gerenciada pela comunidade, pelas famílias, e não, pelo poder
público.

A pedagogia da alternância se baseia em interpretação da legislação
educacional. Essa interpretação admite que as 800 horas de
atividades possam ser cumpridas em 100 dias letivos, já que o aluno,
na escola-família agrícola, está em tempo integral - manhã, tarde e
noite. Ele permanece 15 dias. Esta é a regra. Nos outros 15 dias, volta
para a família e aplica um pouco do que aprendeu. O regime de
alternância permite o dobro de matrículas, tendo em vista a renovação
quinzenal.

A escola-família agrícola diminui a necessidade de recursos para
transporte, porque reúne os alunos no campo. O transporte, no regime
de alternância, é oferecido de 15 em 15 dias. A criança e o jovem
estudam no campo, aprendem novas técnicas, novos métodos, usam
maquinaria mais atual. Com isso, a agricultura familiar melhora, a vida
da família melhora, e a família participa diretamente da educação de
seus filhos, porque ela integra a grande associação mantenedora da
escola. A época, a Secretaria da Educação estimou em R$800.000,00
os recursos necessários para manutenção dos monitores das EFAs.

A Lei n° 14.614, de 1 0/412003, instituiu o Programa de Apoio
Financeiro à Escola-Família Agrícola do Estado de Minas Gerais,
estabelecendo, como recursos deste, entre outros, os constantes na
Lei Orçamentária Anual.

Atualmente, estão em funcionamento as seguintes escolas-famílias
agrícolas - EFAs -, que atendem à região do Jequitinhonha e ao vale
do Mucuri:

1 - EFA Jacaré - em Itinga, atende os Municípios de Itinga, Coronel
Murta e Rubelita;

2 - EFA Virgem da Lapa - em Virgem da Lapa, atende os Municípios
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de Virgem da Lapa, Minas Novas, Chapada do Norte, Berilo,
Jenipapo de Minas, Francisco Badaró, Coronel Murta e Araçuaí;

3 - EFA Agroindustrual - em Turmalina, atende os Municípios de
Turmalina, Veredinha, Capelinha e Minas Novas;

4 - EFA Limeira - em Pavão;
5 - EFA Bontempo - em ltaobim, atende os Municípios de ltaobim,

Itinga, Ponto dos Volantes, Padre Paraíso, Medina, Pedra Azul, Curral
de Dentro, Coronel Murta, Almenara, Jequitinhonha, Jordânia, Joaíma,
Santo Antônio do Jacinto, Rubim, Virgem da Lapa, Cachoeira de
Pajeú, Monte Formoso, Felisburgo, Rio do Prado, Jacinto, Palmópolis,
Bandeira, Divisa Alegre, Divisópolis, Santa Maria do Salto, Salto da
Divisa, Aguas Vermelhas, Jenipapo de Minas, Francisco Badaró e
Mata Verde;

6 - EFA Padre Paraíso - em Padre Paraíso;
7 - EFA Vida Comunitária - em Comercinho.
Almenara, Caraí e Veredinha são municípios do Jequitinhonha que

almejam também instalar escolas-famílias agrícolas e já começaram
trabalho de base, com perspectiva de funcionamento em 2004.

Em vista da relevância das reivindicações, consideramos oportuna a
aprovação das Propostas nos 142, 146, 147 e 158 na forma de
emenda ao Projeto de Lei n° 1.118/2003, apresentada ao final deste
parecer.

Propostas relativas ao Programa Inclusão Digital
Proposta n° 143: Disponibilização de um número mínimo de

computadores nas escolas estaduais e municipais dos ensinos
fundamental e médio, para uso dos alunos. Acesso de pelo menos um
computador para uso dos alunos à Internet, seja acesso discado, por
ondas de rádio ou satélite. Treinamento dos docentes para uso de
computadores, incluindo programas de uso habitual como redatores
de textos, preparação de tabelas e diagramas e pesquisa pela
Internet.

Proponente: Faculdades Federais Integradas de Diamantina.
Proposta n° 144: Inclusão, nas grades curriculares dos ensinos

fundamental e médio, de programas de aprendizado de informática,
incluindo habilidades de acesso e pesquisa na internet.

Proponente: Faculdades Federais Integradas de Diamantina.
Proposta n° 148: Implantação de um centro de referência regional
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que ofereça cursos profissionalizantes para os adolescentes da
região, visto que não existe este equipamento social no vale do
Jequitinhonha, e a criança e o adolescente são considerados
prioridade absoluta.

Proponente: Frente Regional de Defesa da Criança e do
Adolescente do Vale do Jequitinhonha.

Proposta n° 154: Estabelecimento de uma escola agrícola ou técnica
de ensino médio em todos os municípios, atendendo a especificidades
de demanda local e regional.

O Estado carece de mão-de-obra especializada de nível médio para
o desenvolvimento de projetos e mesmo para a execução de
atividades econômicas diversas, incluindo o suporte técnico para
ações sociais de responsabilidade dos Poderes constituídos da
administração.

Proponente: Faculdades Federais Integradas de Diamantina.
Proposta n° 156: Inclusão dos vales do Jequitinhonha e Mucuri no

Programa de Ensino profissional, ampliando-o para as áreas de
agronegócios, mineração e assistência social.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Proposta n° 157: Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, a

exemplo das escolas familiares agrícolas, e de escolas convencionais,
na zona rural, pois temos que investir no jovem de hoje, que será o
agricultor de amanhã.

Proponente: EMATER-MG.
Proposta n° 161: inclusão do vale do Jequitinhonha no Projeto

Inclusão Digital para proporcionar aos alunos acesso a computadores
e à Internet.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Comentário: O Projeto Estruturador Inclusão Digital deve alcançar as

seguintes cidades do Jequitinhonha e do vale do Mucuri: Almenara,
Araçuaí, Capelinha, Nanuque, Pedra Azul e Teófilo Otôni. Esse
projeto contempla os Centros de Excelência em Tecnologia -
CENTECs - e os Centros Vocacionais Tecnológicos-CVTs. Tais
centros têm como objetivo disponibilizar aos cidadãos infra-estrutura
de laboratórios de ciências, centros de treinamento a longa distância,
laboratórios específicos de treinamentos de acordo com as vocações
local e regional permitindo o desenvolvimento tecnológico.
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O Projeto de Inclusão Digital prevê as seguintes ações:
- criação de oito Centros Tecnológicos no Estado dotados de salas

de ensino a distância, ilhas de edição para criação dos conteúdos dos
treinamentos, laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática
para uso das escolas (treinamento de professores e alunos) e salas
de inclusão digital;

- criação de 80 Centros Vocacionais Tecnológicos com salas de
capacitação a distância, laboratórios profissionalizantes de vocações
locais, laboratórios de ciências para uso de escolas, para possibilitar
treinamentos a distância, possibilitar o acompanhamento gerencial
dos resultados da capacitação; criação de banco de dados de
talentos; potencializar a multiplicação do conhecimento; criação de
"links" para diversas informações locais, regionais, nacionais e para
entidades sociais não governamentais.

A PRODEMGE e a SEE fizeram um levantamento detalhado da
situação das escolas estaduais que possuem computadores (modelo
de equipamentos, situação operacional deles, situação da rede física,
acesso à Internet, etc.) Além disso, consultores do Estado do Ceará
foram contratados. Esses consultores projetaram, obtiveram recursos
e implantaram o projeto CENTECs e CVTs nos Estados do Ceará, do
Maranhão e de Goiás. O projeto já foi apresentado ao Ministério das
Comunicações, MCT, à Secretaria-Geral da Presidência da República
e ao Instituto de Tecnologia da Informação - lTl - da Casa Civil do
Governo Federal. Já está em andamento convênio para formalização
de parcerias, entre as quais se destacam a implantação do projeto
conjunto, com os Correios, e a liberação de acesso a banda larga
(GESAC) para 200 pontos no Estado, pelo Ministério das
Comunicações.

Quanto à inclusão de programas de aprendizado de informática,
esses deverão ser necessariamente ministrados para que os objetivos
da inclusão digital sejam alcançados. No âmbito do Legislativo, tramita
nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição n° 1512003, em
discussão no Plenário, que assegura o ensino de computação básica
e noções de informática em todos os níveis educacionais nas escolas
públicas.

No âmbito federal, os participantes do Seminário Nacional Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST 2003,
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realizado em 23/9/2003, lançaram a Carta de Belo Horizonte. Urna
das propostas apresentadas prevê que os recursos do FUST devem-
se unir às iniciativas estaduais e municipais, para que atendam, mais
amplamente, a comunidade. O Tribunal de Contas da União emitiu
parecer favorável à aplicação dos recurso do FUST em projetos
estaduais e municipais, o que seria uma provável fonte de recursos
para essas ações.

O Projeto Estruturador Universalização e Melhoria do Ensino Médio
prevê a ação Preparação para o Trabalho e para o Protagonismo
Juvenil, que tem como objetivo preparar alunos para desenvolver
atividades de monitoria em escolas estaduais de ensino médio; para
explicitar, estruturar e implementar projetos de trabalho e iniciativas
empreendedoras; atuar como estagiários, sob orientação e
acompanhamento da escola; propor e desenvolver ações sociais
voluntárias e projetos de cunho cultural, esportivo e de prática da
cidadania.

Assim sendo, acataremos as Propostas n
o
s 143, 144, 148, 154, 156,

157 e 161 na forma de requerimento à Secretaria de Estado da
Educação, solicitando que escolas do Jequitinhonha e do vale do
Mucuri sejam atendidas pela ação Preparação para o Trabalho e para
o Protagonismo Juvenil, do Projeto Estruturador Universalização e
Melhoria do Ensino Médio, e que seja criado o Centro de Educação
Profissional - CEP - nas escolas do Jequitinhonha e do vale do
Mucuri.

Propostas relativas aos Programas Escolas Vivas, Comunidades
Ativas

Proposta n° 145: destinação de 20% dos recursos previstos para
2004, para implantação, no vale do Jequitinhonha, de "Escolas Vivas,
Comunidades Ativas" para atuar nas áreas de riscos pessoal e social
que comprometem o presente (a formação) e o futuro (a cidadania),
por causa da pobreza endêmica, a falta de oportunidades históricas, a
exclusão socioeconômica permanente.

A pobreza é o principal gerador de risco de exclusão e causador de
violência e marginalidade. Araçuaí, centro do vale do Jequitinhonha,
deveria abrigar essas escolas-diques, controladoras do êxodo e da
exportação de gente empobrecida para tornar-se marginalizada na
Capital.
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Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Proposta n° 151: transferência do percentual dos recursos

destinados à região mais rica do Estado (região Central, por exemplo)
para a região do vale do Jequitinhonha, para oferecer educação
complementar do 1 1 grau, fornecendo aos alunos com idade e série
defasadas, atividades extra-escolares e pós-escolares (cursos
complementares, atividades artísticas e esportivas).

As crianças do vale do Jequitinhonha não têm tanto acesso a
informação e formação complementares quanto as crianças da
Capital, por exemplo, razão da "discriminação positiva": aos que têm
menos recursos, mais oportunidades.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Comentário: Escola Viva, Comunidade Ativa, projeto instituído pela

Resolução SEE n° 41612003, que integra ação dos Projetos
Estruturadores Ampliação e Melhoria do Ensino Fundamental e
Universalização e Melhoria do Ensino Médio, destina-se a tornar as
escolas mais bem preparadas para atender às necessidades
educativas das crianças e dos jovens mais afetados pelos fenômenos
da violência e da exclusão social. Deve ser uma escola integrada na
vida da comunidade e reconhecida por ela como um bem comum,
com padrões básicos de funcionamento implantados, com equipe
profissional qualificada e plano de desenvolvimento pedagógico e
institucional em execução.

O projeto prevê o atendimento de alunos de área de risco em
parceria com diversas instituições, em atividades de extensão da
jornada, reforço escolar, prevenção ao uso de drogas, práticas
esportivas, desenvolvimento artístico, qualificação profissional e
outras.

O PPAG tem como meta para 2004 a implantação do Projeto Escola
Viva, Comunidade Ativa em 230 escolas, localizadas na região
Central.

A dinâmica de implantação do Projeto Escola Viva, Comunidade
Ativa, envolve três fases:

a) preparatória, em que se realizam estudos sobre o fenômeno da
violência nas escolas e os aspectos relacionados à formação de
crianças e jovens de áreas de maior vulnerabilidade. Nessa fase, há
uma definição das escolas, divulgação para sensibilizar e mobilizar a
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comunidade;

b) de implantação, em que se constituem e se capacitam equipes,
comitês de apoio, informatização da comunicação, elaboração de
plano de desenvolvimento pedagógico e institucional, análise e
aprovação do plano pela SRE e pela SEE;

c) de execução.
O projeto é complexo e necessita da parceria de diversos órgãos e

entidades para a sua consecução.
Tendo em vista a complexidade dos procedimentos necessários ao

planejamento e à implantação do Projeto Escola Viva, Comunidade
Ativa, opinamos pela rejeição das propostas e pela apresentação de
requerimento para que, na fase de expansão do projeto, seja avaliada
a conveniência de se incluírem escolas do Jequitinhonha e do vale do
Mucuri.

Proposta n° 149: E exagerado e incoerente destinar um volume tão
grande de recursos para registrar alunos: só em 2004 estão previstos
R$4.140.000,00. Cada aluno registrado vai custar H$6,24. Sugiro a
utilização desses recursos para o pagamento de um prêmio para cada
criança e jovem alfabetizado. Atualmente, no vale do Jequitinhonha,
só 3,3% dos alunos que chegam à 8 a série alcançam o grau de
suficiência. Que os R$405.871,00 destinados ao vale do
Jequitinhonha sejam utilizados para alfabetizar, e bem, os 62.915
alunos previstos.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuai.
Comentário: A ação Registro de Aluno integra o Projeto Estruturador

Ampliação e Melhoria do Ensino Fundamental e tem como objetivos:
acompanhar e controlar o fluxo de matrícula - aprovados, concluintes,
transferidos e evadidos -, definir o quadro de pessoal, transferir os
recursos para a merenda e para as escolas; aprimorar os mecanismos
de acompanhamento e fiscalização de repasse do FUNDEF aos
municípios; assegurar o direito social e proteger a criança e o
adolescente. O resultado pretendido é a identificação civil dos alunos.

Opinamos pela rejeição da proposta, tendo em vista que a ação
Registro de Aluno é da maior importância para a administração, a
fiscalização e o controle dos recursos destinados à educação. Será
um investimento com retorno maior, uma vez que a má versação de
recursos públicos e a ocorrência de fraudes têm contribuído para a
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evasão das verbas.

Proposta n° 150: Ampliar o atendimento do ensino médio nas
escolas núcleos da zona rural, nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, ou seja, implantar o ensino médio nessas escolas da zona
rural.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Comentário: O Estado constatou que, do universo de população

escolarizável de Minas Gerais, na faixa de 15 a 17 anos - 1.100.000
jovens - 90.300 encontram-se fora da escola. Diante disso, apresentou
o Projeto Estruturador Universalização e Melhoria do Ensino Médio, o
que irá permitir, já no ano de 2004, que todos os concluintes do ensino
fundamental possam se matricular no ensino médio. Para abrigar os
jovens e adultos situados na faixa de 15 a 24 anos com ensino
fundamental completo será feito um reordenamento da rede. O
objetivo é assegurar a criação de 210 mil vagas no ensino médio, nos
próximos quatro anos. Os recursos serão obtidos junto ao BID.

Opinamos pela aprovação da Proposta n° 150 na forma de
requerimento dirigido à Secretaria da Educação, solicitando que se
assegure, na execução do Projeto Estruturador Universalização e
Melhoria do Ensino Médio, a continuidade dos estudos para os
concluintes do ensino fundamental da zona rural do Jequitinhonha e
do Mucuri.

Proposta n° 152: Promoção da discriminação positiva para com os
educadores do vale do Jequitinhonha, dando-lhes mais apoio -
técnico, financeiro. Destinação de R$ 92,69, sob forma de cursos,
capacitação, acesso à informação, compra de livros, etc., por
professor treinado no vale do Jequitinhonha, diminuindo o valor "per
capita" destinado aos professores treinados nas regiões - Central, por
exemplo - que dispõem de muito mais recursos e. possibilidades de
acesso à informação, cultura, ciência e tecnologia que os professores
do vale do Jequitinhonha.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuai.
Proposta n° 155: Redução do percentual dos recursos para

educação das regiões mais ricas, como a Centra; e o Sul de Minas e
aumento do percentual para os vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Assim, jovens sem nenhuma oportunidade poderão ter outras
perspectivas de crescimento e aprendizagem.
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Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Comentário: A Ação Desenvolvimento Profissional e Valorização do

Educador do Ensino Médio está prevista tanto no Projeto Estruturador
Ampliação e Melhoria do Ensino Fundamental como no Projeto
Estruturador Universalização e Melhoria do Ensino Médio. O objetivo é
capacitar os professores para melhor desempenho de suas atividades
e aperfeiçoar o ensino. Os projetos Veredas, Professores Indígenas,
Arte-Educação, Educação Especial - APAE, Pró-Gestão terão
continuidade.

Opinamos pela rejeição das propostas, uma vez que as ações
relativas ao desenvolvimento profissional e à valorização dos
educadores já foram priorizadas, ao serem incluídas nos Projetos
Estruturadores do Governo do Estado. A meta é atingir 18 mil
educadores no ensino médio.

Proposta n° 153: avaliação anual ou bienal das grades curriculares e
do conteúdo programático das disciplinas dos ensinos fundamental e
médio, coordenados pelas SREs e pelos Conselhos Municipais de
Ensino, visando à modernização dos conteúdos e dos métodos e à
adequação às exigências da sociedade e do mercado de trabalho.
Nesse contexto, o ensino deve valorizar o desenvolvimento intelectual
e as habilidades do aluno, buscando um nível de competitividade com
aqueles formados pela rede particular de ensino. Treinamentos
episódicos do corpo docente seria de capital importância para o êxito
deste projeto.

Proponente: Faculdades Federais Integradas de Diamantina.
Comentário: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei

n° 9.394, de 1996) deu autonomia às unidades escolares. Os
currículos dos ensinos fundamental e médio têm uma base nacional
comum, a ser complementada , em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, que atenda às
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. A LDB determina que, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, compete aos
estabelecimentos elaborar e executar sua proposta pedagógica.
Assim sendo, opinamos pela rejeição da proposta.

Proposta n° 159: incluir o ensino superior no Projeto Estruturador n°
14- 'Universalização e melhoria do ensino médio".
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Proponente: S.M. Desenvolvimento Sustentável - Araçuaí.
Proposta n° 160: viabilizar a implantação de uma universidade

pública federal ou estadual nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Proponente: S.M. Desenvolvimento Sustentável Araçuaí e ACOMAR

- Associação Comunitária de Marambainha.
Comentário: A Constituição Federal, no seu art. 211, determina que

compete aos Estados atuar prioritariamente nos ensinos fundamental
e médio. Ao mesmo tempo, no art. 208, estabelece que o dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
progressiva universalização do ensino médio gratuito. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394, de
1996) estabelece que é incumbência dos Estados assegurar o ensino
fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.

Opinamos pela rejeição da proposta. Enquanto o Estado não
cumprir a meta de garantia do ensino fundamental e universalização
do ensino médio, não deve priorizar investimentos no nível superior de
ensino.

Proposta n° 162: construção em Araçuaí de um Centro de
Integração das Culturas do Vale do Jequitinhonha, um espaço físico e
conceitual que abrigue a rica e diversificada cultura regional-

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Comentário: Reconhecidamente o vale do Jequitinhonha abriga um

patrimônio cultural de naturezas material e imaterial muito rico, a
merecer maior divulgação e proteção do poder público e da
sociedade. Nesse sentido, a construção de um centro de integração
das culturas do vale do Jequitinhonha poderá constituir um pólo
integrador das políticas de promoção e conservação dos bens
culturais, que funcionará também como fonte de captação de recursos
e mobilização social para a valorização das diversas expressões
culturais da região.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - acolhe o
envolvimento da iniciativa privada no desenvolvimento de projetos em
diversas áreas de interesse do Estado, estando a cultura sob o foco
de possíveis parcerias, em face da escassez de recursos
orçamentários e da possibilidade de proporcionar alto nível de
qualidade aos empreendimentos.

Dessa forma, sugerimos o acatamento da proposta na forma de
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emenda ao PPAG, com a criação de um programa a ser
financiado com recursos não orçamentários, a exemplo dos
programas Preservação da Cultura Imaterial e Incremento à Produção
Cultural.

Proposta n° 163: inclusão do vale do Jequitinhonha no Programa
Preservação de Bens Culturais. O vale do Jequitinhonha é uma das
regiões do Brasil de maior potencial cultural e turístico a ser
valorizado, divulgado e preservado como fator de geração de renda.

Proponente: Prefeitura Municipal de Araçuaí; O AMEJE
O Programa 0134 - Preservação de Bens Culturais, a cargo da

Universidade Estadual de Montes Claros, beneficia o Norte de Minas
com a ação "Dispo nibilização de Informação dos Dados da
Universidade"; no entanto, a finalidade da referida ação é
"disponibilizar informações à população por meio da biblioteca, museu
e divisão de pesquisa". Note-se que a finalidade da ação do programa
é de certo modo acanhada, em face do que este propõe como
objetivo: apoiar e incentivar a produção e divulgação cultural e
artística e a preservação do patrimônio histórico e cultural.

Entretanto, o PPAG prevê outros programas na área de preservação
de bens culturais que atendem de forma mais satisfatória à proposta
em análise.

Sob a responsabilidade do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico do Estado de Minas Gerais - IEPHA - e da Secretaria de
Estado da Cultura, constam no PPAG dois programas voltados à
preservação dos bens culturais: o Programa 0168 - Memória da
Cidade e o Programa 0157 - Minas para Sempre. O primeiro tem por
objetivo aumentar o número de municípios com efetiva política de
preservação de bens culturais locais, estando previsto, na ação
Preservação da Memória Local, o atendimento de 50 municípios da
região Jequitinhonha-Mucuri, de 2005 a 2007. O segundo programa
tem por finalidade dotar o maior número possível de monumentos
tombados pelo lEPRA de equipamentos de segurança e prevenção de
incêndio e realizar projetos e obras urgentes visando à preservação
do acervo cultural. Na Ação Preservação do Patrimônio Tombado,
serão beneficiados dez municípios do Jequitinhonha-Mucuri, de 2005
a 2007.

Com relação às ações de fomento ao turismo, o Programa 207 -
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Circuitos Turíst icos* prevê a implantação de um circuito turístico
na região do Jequitinhonha-Mucuri.

Proposta n° 164: Destinar um percentual dos recursos da cultura
para os vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas.

Proponente: Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale
do Jequitinhonha - FECAJE.

A Secretaria da Cultura e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico - IEPHA - desenvolvem diversos programas voltados à
promoção da cultura e à preservação do patrimônio no Estado, alguns
já citados nos comentários das propostas anteriores. Entretanto,
entendemos que o Estado poderia canalizar mais investimentos para
atividades culturais do Vale do Jequitinhonha, uma forma estratégica
de potencializar o desenvolvimento socioeconômico da região.

Nesse sentido, a inclusão do Festival de Cultura do Vale do
Jequitinhonha - FESTIVALE - no calendário oficial de eventos do
Estado seria uma forma de impulsionar a valorização da cultura
regional. O FESTIVALE é um tradicional evento regional, que
congrega as diversas manifestações culturais do Vale e é promovido
pela Federação da Entidades Culturais e Artísticas do Vale do
Jequitinhonha - FECAJE - e por agentes culturais. Ao longo de sua
existência, firmou-se como referência única em Minas Gerais como o
mais importante incentivador e catalisador das mais variadas
manifestações artísticas e culturais da região.

Dessa forma, sugerimos, por meio de emenda ao PPAG, a inclusão
da ação Incentivo ao FESTIVALE no Programa P093 - Acesso ao
Conhecimento e à Informação Cultural.

Proposta n° 165: Destinar um percentual da arrecadação do ICMS
para a cultura.

Proponente: FECAJE,
A Lei n° 13.803, de 27/12/2000, que dispõe sobre a distribuição da

parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios, prevê o chamado ICMS cultural, que representa a
relação percentual entre o índice de Patrimônio Cultural do município
e o somatório dos índices de todos os municípios, fornecida pelo
IEPHA. O repasse de recursos está condicionado ao desenvolvimento
de política de preservação de patrimônio cultural, devidamente
respaldada por lei, com efetiva comprovação de atuação do município
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nesse sentido.

Dessa forma, a destinação de percentual de ICMS para a
preservação do patrimônio depende de o município desenvolver a sua
política de proteção.

Proposta n° 166: Construção de cisternas e de poços artesianos na
zona rural.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim.
A solicitação tem objetivos semelhantes aos de diversas propostas

apresentadas no grupo de trabalho, como as de n°5 167, 168, 170,
171 e 184, que analisamos neste parecer, bem como as de n

o
s 91, 93,

99 e 103, examinadas anteriormente por esta Comissão. A execução
de obras como barragens, poços profundos, cisternas e outras para
captação e abastecimento de água para as comunidades castigadas
pelas secas é uma necessidade premente das populações das
regiões Norte e Jequitinhonha-Mucuri. Assoladas periodicamente por
longos períodos de estiagens, essas regiões estão localizadas na área
de atuação da ADENE (ex-SUDENE), no plano federal, e do IDENE,
órgão criado no âmbito do governo estadual, atualmente vinculado à
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte de Minas, para executar os
planos, programas e as ações governamentais para o semi-árido
mineiro. A nosso ver, tanto o PMDI como o PPAG apresentam ações
em programas e atividades diversas, cujos objetivos e finalidades
estão voltados para o atendimento dessas demandas.

São exemplos de ações orçamentárias previstas no PPAG que
contemplam a construção de cisternas e a perfuração de poços
tubulares na zona rural a P979 - Poços Profundos - Perfuração,
Instalação e Distribuição de Agua, do Programa 614 - Ações
Emergenciais de Saneamento, a P467 - Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Agua, do Programa 80 - Saneamento Básico: Mais
Saúde para Todos, e a P548 - Melhoria da Oferta de Agua no Semi-
Ando. Essas ações serão executadas pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana e pela Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e trazem, em seu
conjunto, medidas que podem atender as solicitações apresentadas.

A nosso ver, todas as ações, planos e programas requeridos pelas
propostas aqui discutidas podem ser sintetizadas no texto da Proposta
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n° 184, apresentada pela Cáritas Diocesana de Araçuaí, que
sugere o Programa de Convivência com o Semi-árido para fortalecer
ações especificas e adaptadas ao clima regional, tais como barragens
subterrâneas, açudes em cabeceiras de drenagens, cisternas de
placas, etc. e também a criação de viveiros de mudas de plantas
selecionadas e treinamento de recursos humanos na gestão de
recursos Eh ídricos.

Pelo exposto, entendemos que tais propostas devem ser acatadas,
na forma de emenda, que apresentamos na conclusão deste parecer.

Proposta n° 167: Captação e canalização de água potável para as
comunidades rurais castigadas pela seca.

Proponentes: Prefeitura e Câmara Municipal de Turmalina.
A proposta deverá ser acolhida na forma sugerida na análise da

Proposta n° 166.
Proposta n° 168: Investimento governamental em retenção de água

nos nossos municípios, criando-se barragens nas nascentes dos rios,
de modo a facilitar o abastecimento com pipas nas comunidades, e
formulação de ações para o reflorestamento das margens dos rios.
Continuidade da construção da barragem do rio Setúbal, no Município
de Jenipapo de Minas.

Proponente: Câmara Municipal de Francisco Badaró.
A proposta deverá ser acolhida na forma sugerida na análise da

Proposta n° 166, bem como na forma da Proposta n° 93, no que diz
respeito à conclusão da barragem do rio Setúbal.

Proposta n° 169: Formar parceria com a UFMG no projeto de
implantação da coleta seletiva de lixo e de aterro sanitário no Vale do
Jequitinhonha.

Proponente: Federação das Entidades Culturais Artísticas do Vale
Jequitinhonha - FECAJE.

A proposta é idêntica à de n° 101, que foi acolhida por esta
Comissão na forma de emenda ao PPAG.

Proposta n° 170: Criação de projetos para captação de água de
chuva e construção de barragens para perenização de córregos para
uso humano e na agricultura familiar, de modo a aumentar a
disponibilidade de água para a população rural.

Proponente: EMATER-MG.
A proposta deverá ser acolhida na forma sugerida na análise da
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Proposta n° 166.

Proposta n° 171: construção de pequenos barramentos nos
municípios com problemas de água.

Proponente: Sindicato dos Trabalhadores de Medina, ITAVALE.
A proposta deverá ser acolhida na forma sugerida na análise da

Proposta n° 166.
Proposta n° 172: implantação de sistemas de captação e tratamento

de esgoto sanitário em localidades com concessão da COPASA-MG
nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Proponente: Secretaria Municipal de Obras de Araçuaí.
A solicitação pode ser atendida em ação do Projeto Estruturador

Saneamento Básico: mais saúde para todos, P163 - Implantação de
sistemas de tratamento de esgoto sanitário em localidades com

- concessão da COPASA-MG. Assim, cumpre-nos informar ao
proponente que o PPAG já contempla a ação sugerida.

Proposta n° 173: criação de casas populares e reforma e melhoria
de unidades habitacionais.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim.
Proposta n° 174: inclusão de ação para melhoria habitacional para

pessoas carentes e sem teto.
Proponentes: Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Turmalina.
As Propostas n

o
s 173 e 174 são bastante semelhantes, o que nos

possibilita sua apreciação em conjunto.
O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, matriz para

planejamento do Estado, na concepção apresentada pelo atual
Governo, parte do princípio de que os objetivos prioritários devem ser
acompanhados por iniciativas estratégicas, que, por sua vez,
fornecem os subsídios para a definição dos projetos estruturadores.
No PMDI, a questão da habitação é apresentada como parte da
Iniciativa 3 - Melhoria e ampliação dos serviços públicos , ao lado da
saúde e da educação.

No Plano Plurianual de Ação Governamental, a questão habitacional
é abordada no Programa Estruturador 0213 - Lares Gerais, sob
responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional e Política Urbana. Para esse programa estão previstos
recursos da ordem de R$1.000.000.000,00 no período compreendido
entre 2004 e 2007, dos quais 86% não se incluem no Orçamento
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Fiscal do Estado.

O programa Lares Gerais é constituído por três ações: P 337 -
Construção ou melhoria de unidades habitacionais na zona urbana; P
644 - Construção ou melhoria de unidades habitacionais e produção
de lotes urbanizados na zona urbana; P 647 - Construção ou melhoria
de unidades habitacionais na zona rural. Somando-se as metas para
todo o período, prevê-se, no PPAG, a construção ou melhoria de
21.313 unidades habitacionais, o que significa que, se cumpridas
integralmente as metas de planejamento, haverá redução de cerca de
3,37% do déficit habitacional apurado em 2000, que é de 632.000
moradias, segundo se informa no PMDI.

No que se refere ao foco do programa, informamos que a prioridade
para regiões mais carentes já foi objeto de proposta de emenda,
decorrente da Proposta n° 70, na qual se redirecionaram recursos
para as regiões Norte de Minas e do Jequitinhonha e do Mucuri.
Considerando-se que as ações na área de habitação, previstas no
PPAG, são claramente insuficientes para que se tenha uma
significativa redução do déficit habitacional comprovado, como se
pode perceber pelos dados antes mencionados, não se pode,
infelizmente, afirmar que a proposta virá solucionar os graves
problemas habitacionais das regiões mais carentes. Entretanto, nos
limites da atuação dessa Comissão, este relator considera que as
propostas já estão atendidas.

Proposta n°175: implantação de oficinas de capacitação.
Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim.
No Programa Estruturador P 0321 - Centros públicos de promoção

do trabalho, uma estratégia para o primeiro emprego -, há a previsão
da implantação, no período compreendido entre 2004 e 2007, de 12
centros, com um custo estimado em H$4.920.048,00, para
atendimento da região Central, exclusivamente, como consta na ação
P727. No mesmo programa, há ainda a previsão de recursos da
ordem de R$1.000.000,00 para a capacitação de cerca de 1.100
agentes que devem atuar nesses centros, com regionalização definida
como estadual. Há, aqui, aparentemente, uma provável contradição:
se a capacitação de agentes terá escopo estadual, parece-nos mais
coerente que os centros também obedeçam a um mínimo de
regionalização, fato que poderá, por sinal, contribuir para a diminuição
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de custos no processo de treinamento e capacitação dos agentes.

Nesse sentido, atender à proposta apresentada pela Secretaria
Municipal de ltaobim pode significar, além da atenção para com
regiões comprovadamente carentes, até mesmo a economia de
recursos para o Estado. Nesse sentido, apresentamos, ao final deste
parecer, emenda em que se prevê a construção de centros nas
regiões Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.

Proposta n° 176: criação de cursos de profissionalização para jovens
e desenvolvimento de projetos para a geração de renda com as
famílias, valorizando as potencialidades dos municípios.

Proponente: Casa da Juventude de Medina.
Considerando que a ação P 802 - Promoção de cursos

profissionalizantes, em que se prevê a capacitação de 840
estudantes, ao custo de R$332.000,00, tem como regionalização
exclusiva o atendimento ao Norte de Minas, entendemos estar
contemplada a solicitação.

Proposta n° 177: garantia de recursos financeiros para o Projeto
Núcleo de Artes, Ofícios e Oportunidades Profissionalizantes do Vale
do Jequitinhonha.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
O Programa 0111 - formação de recursos humanos na área cultural,

a cargo da Secretaria de Estado da Cultura, prevê a alocação de
cerca de R$650.000,00, oriundos do Orçamento Fiscal, montante a
ser utilizado na ação P120 - cursos livres de educação artísticas, artes
e ofícios. A unidade executora dessa ação é a Fundação de Arte de
Ouro Preto - FAOP - e a regionalização restringe-se à região Central.

O Programa 0143 - preservação de bens culturais, a cargo da
Universidade Estadual de Montes Claros, por sua vez, é constituído
por uma única ação - P 173 - que tem como objetivo promover a
disponibilização de dados da Universidade. Ainda que conscientes
das dificuldades operacionais que podem advir de alteração na
proposta de planejamento em discussão nesta Casa Legislativa,
consideramos ser necessário o compartilhamento dessa ação com
uma região tão rica em produção cultural como é o vale do
Jequitinhonha. Assim sendo, optamos por atender a solicitação
mediante a criação de uma nova ação no Programa P 0143, com a
transferência de parte dos recursos alocados no P 0111. Para
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amenizar o impacto que as dificuldades operacionais poderiam
causar sobre os programas, optamos por incluir as metas para os
exercícios a partir de 2005. Para isso, apresentamos emenda ao final
deste parecer.

Proposta n° 178: Apoio à juventude na criação de pequenas e
médias empresas e ampliação do acesso ao primeiro emprego.

Proponente: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e
Comércio de Salinas.

A proposta já está atendida no planejamento estadual, no Programa
Estruturador P 0321 - Centros Públicos de Promoção do Trabalho,
uma Estratégia para o Primeiro Emprego, no qual são especificadas
as ações necessárias para a inclusão dos jovens no mercado de
trabalho.

Proposta n° 179: Propõe-se que os Bancos gerenciadores dos
recursos do PRONAF sejam menos burocráticos e ofereçam mais
oportunidades aos pequenos agricultores.

Proponente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR - de Itinga,
subscrita por outras entidades.

A gestão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF -, embora compartilhada com os Estados, no que
diz respeito aos recursos financeiros, especificamente, é de
competência federal. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por
meio da Secretaria de Agricultura Familiar, vem envidando esforços
para a desburocratização dos contratos do PRONAF. Entre as
melhorias em curso, estão a implantação de uma série de inovações
que visam a facilitar o acesso ao crédito, a implementação do Cartão
PRONAF e a criação de linhas específicas com limite maior de
financiamento, como o PRONAF Mulher, o PRONAF Jovem e o
PRONAF Alimentos. Os ajustes nos sistemas operacionais dos
Bancos, já executados, foram importantes para ampliar o número dos
beneficiários do PRONAF e agilizar a contratação dos recursos.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os Bancos
passariam a assinar, em média, 12 mil contratos diários em outubro.

Além disso, foi lançado o Plano Safra 2003-2004, que amplia o
número de contratos do PRONAF de 970.000 para 1.400.000. Ainda
como inovação, já está implantado um programa de aquisição pelo
Governo Federal, para o Programa Fome Zero, de alimentos dos
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agricultores que fazem parte do PRONAF e dos assentados da
Reforma Agrária, o que garante mercado para essa produção. Ainda
que não se trate de assunto pertinente ao PPAG, acatamos a
proposta, com a apresentação de um requerimento, que vise ao envio
de ofício ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, solicitando maior
desburocratização na análise das propostas para a concessão de
financiamento pelo PRONAF.

Proposta n° 180: Propõe-se que os recursos para programas sociais
não sejam encaminhados por meio das Prefeituras.

Proponente: AMAI e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itinga.
A descentralização da gestão dos programas sociais é uma

conquista da Constituição da República, que entendeu que a
proximidade com a população beneficiária confere mais legitimidade e
maior eficácia a essas ações do Estado, além de possibilitar-lhes o
controle público. Ainda em defesa dessa premissa, a Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS -, Lei Federal n° 8.742, de 7112193,
estabelece a gestão descentralizada e participativa das políticas de
assistência. Para tanto, é necessário que esse sistema
descentralizado e participativo de gestão esteja implantado nos
municípios e que seja legítimo, o que supõe a existência de conselhos
setoriais representativos, para que se exerça o controle público da
aplicação dos recursos. Por não se tratar de matéria pertinente ao
planejamento estadual, não acatamos a proposta.

Proposta n° 181: Implantação de ações voltadas para a geração e
auto-sustentação das famílias. Destinação de recursos financeiros
para a área social.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de ltaobim.
Para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade

social, o PPAG prevê o Programa 0275 - Assistência à Família. Existe,
ainda, a demanda pela criação de um Projeto Estruturador de Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas, apresentada pelo Fórum Mineiro
de Assistência Social, por meio da Proposta n° 89, e já acolhida pela
Comissão de Participação Popular. Por outro lado, o Projeto
Estruturador Minas sem Fome visa justamente a atender famílias
vuinerabilizadas pela pobreza, com ações direcionadas à geração de
trabalho e renda e de condições para sua auto-sustentação. Além
desse projeto, o PPAG apresenta o Projeto Estruturador Centros
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Públicos de Promoção do Trabalho - Uma Estratégia para o
Primeiro Emprego, que visa à implantação de Centros Públicos de
Promoção do Trabalho, com a finalidade de "integrar ações da política
pública de trabalho e renda, como a intermediação de mão-de-obra,
seguro-desemprego, qualificação profissional, acesso ao microcrédito,
orientação profissional e inclusão digital, além de formas alternativas
de geração de trabalho e renda.

No que diz respeito à segunda parte da proposta - destinação de
recursos financeiros para a área social -, analisando-se o PPAG,
observa-se que a área social está atendida, mesmo que constatada a
carência de recursos para investimento por parte do Estado. Dessa
forma, por considerar a proposta atendida nos limites do PPAG, não a
acatamos.

Proposta n° 182: Construção de uma "casa mel", com o objetivo de
armazenar, beneficiar e comercializar o mel produzido pelo Município
de Turmalina e municípios vizinhos, tendo como ponto de referência a
cidade de Turmalina, sede da Associação dos Apicultores do Vale do
Jequitinhonha - AAPIVAJE -' devido à potencialidade da região, ao
baixo investimento necessário para a produção apícola e ao crescente
número de agricultores familiares dedicados à atividade.

Proponente: Prefeitura Municipal de Turmalina.
O Programa Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em Minas

Gerais - PROSAN -, coordenado pelo Conselho Estadual de
Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, visa a apoiar iniciativas
de organizações da sociedade civil de base comunitária que
desenvolvem ações que contribuam para a superação da fome e da
desnutrição infantil. Uma das atividades passíveis de financiamento
com recursos desse programa é, justamente, a apicultura.

O PROSAN tem previsão de metas físicas e financeiras no PPAG.
Além disso, a Comissão de Participação Popular, ao acolher a
Proposta n° 83, apresentou emenda a esse instrumento de
planejamento estadual, com vistas à inclusão do PROSAN como uma
das ações do Projeto Estruturador Minas sem Fome. Dessa forma,
julgamos que a proposta já se encontra atendida.

Proposta n° 183: Em termos de proposta estruturante para o campo,
o eixo de desenvolvimento e de intervenção pública não pode ser
agronegócio, deve ser a reestruturação e o fortalecimento da
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agricultura familiar, tendo como pressupostos a reforma agrária, a
arrecadação de terras públicas e devolutas, a agregação de valor e a
agroindustrialização da produção por parte dos próprios agricultores
familiares, na forma do associativismo.

Proponente: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Minas Gerais - FETAEMG.

O PPAG já prevê ações direcionadas à Reforma Agrária e à
Agricultura Familiar: o Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária e a
Ação PO44 - Agricultura Familiar, do Programa 0616 - Promoção e
Extensão Rural. Entre as ações do Programa de Apoia à Reforma
Agrária, encontram-se a P790 - Obtenção de Novas Áreas para a
Reforma Agrária, que visa à identificação, discriminação e
arrecadação de terras devolutas, para sua incorporação ao Patrimônio
do Estado , e a P148 - Empreendimentos Econômicos Solidários, que
tem por finalidade "promover a industrialização e a comercialização
solidária da produção agrícola e pecuária, incentivando a autogestão e
sustentabilidade dos projetos de assentamentos e implantação de
agrovilas". Ademais, as ações referentes à Reforma Agrária a ao
fomento à agricultura familiar compõem políticas de gestão
compartilhada com o Governo Federal.

Em face do exposto, não acatamos a proposta, por já estar
compreendida entre as ações estabelecidas no PPAG.

Proposta n° 184:
Proponente: Cáritas Diocesana de Araçuaí.
A proposta deverá ser acolhida na forma sugerida na análise da

Proposta n° 166.
Proposta n° 185: Investimento na agricultura familiar, com apoio à

reforma agrária.
Proponente: Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR - de

Medina, subscrita pela Prefeitura de Ponto dos Volantes, pela
FECAJE e pela Casa da Juventude.

A proposta em questão visa ao mesmo objetivo da Proposta de
Ação Legislativa n° 183, anteriormente apreciada. O PPAG já prevê
ações direcionadas à reforma agrária e à agricultura familiar: o
Programa 0339 - Apoio à Reforma Agrária e a Ação PO44 - Agricultura
Familiar do Programa 0616 - Promoção e Extensão Rural. Da mesma
forma, então, optamos pelo não-acolhimento da proposta.
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Proposta n° 186: Inclusão das microrregiões dos vales do

Jequitinhonha e do Mucuri no Sistema Integrado de Defesa Social -
SI DS.

Proponente: Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí.
Trata-se da Ação P703 - Implantação do Sistema Integrado de

Defesa Social - SIDS -, que tem como finalidade "integrar, coordenar e
otimizar as ações das polícias militar, civil e do como de bombeiros,
bem como dos demais órgãos componentes do sistema de defesa
social, abrangendo o atendimento de ocorrências solicitadas pela
população e a centralização de informações decorrentes desse
serviço, de forma a permitir o cruzamento de diversas variáveis que
possam facilitar o trabalho de investigação processual e de execução
penal, além de subsidiar o planejamento e a tomada de decisões
desses órgãos". Essa ação, no entanto, não está prevista para a
Macrorregião Jequitinhonha-Mucuri, o que ensejou a apresentação
desta proposta.

A Macrorregião Jequitinhonha-Mucuri é atendida por outras ações
do Programa Redução da Criminalidade Violenta em Minas Gerais, no
PPAG, desde aquelas ações de cobertura para todo o Estado, até
aquelas regionalizadas, como as enumeradas a seguir: P787 - Fica
Vivo - Controle de Homicídios de Minas Gerais; P830 - Implantação da
Carreira de Agente Educativo; P683 - Construção de Penitenciárias;
P757 - Construção de Centros Socioeducativos; P800 - Implantação
de Áreas Integradas de Policiamento - PMMG e P190 - Implantação
de Penitenciárias Auto-Sustentáveis.

A fim de atender à proposta em análise e aos princípios que
norteiam a Ação P703 - Implantação do SIDS, particularmente o
investimento em informação como suporte para a tomada de decisões
mais realistas na gestão da política de segurança pública no Estado,
apresentamos emenda ao PPAG que atende à Macrorregião
Jequitinhonha-Mucuri com um SIDS implantado no período 2005-
2007.

Proposta n° 187: Implantação de centros de referência
socioeducativos para não só atender a criança e adolescente em
situação de vulnerabilidade psicossocial, mas, sobretudo, para
proteger a família.

Proponente: Prefeitura Municipal de Francisco Badaró.
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Em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, os

Centros Socioeducativos são destinados ao abrigo de adolescentes
aos quais se atribua o cometimento de ato infracional, que estejam
cumprindo medida restritiva de liberdade por determinação da Justiça
da Infância e da Juventude. Para o atendimento às famílias, o PPAG
prevê o Programa 0275 - Assistência à Família. Uma das ações desse
programa destina-se à implantação de Núcleos de Apoio à Família -
Casa da Família -, com o planejamento de 350 unidades implantadas
em 2004 e 1.050, no período 2005-2007. Existe, ainda, a proposta de
criação de um Projeto Estruturador de Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas, já acolhido pela Comissão de Participação Popular,
que agrega, entre outras, as ações do referido Programa.

Dessa forma, entendemos como já atendida a solicitação objeto
desta proposta.

Proposta n° 188: Construção de Centros Socioeducativos.
Proponente: D. Assistência Social.
Está prevista a construção de um Centro Socioeducativo, para o

cumprimento de medida privativa de liberdade por adolescente a
quem se atribua o cometimento de ato infracional, na Macrorregião
Jequitinhonha-Mucuri, no período 2005-2007. Dessa forma, julgamos
que o PPAG já atende à demanda formulada por essa proposta, por
meio da Ação P757 - Construção de Centros Socioeducativos.

Proposta n° 189: Construção de Abrigos para crianças e
adolescentes.

Proponente: D. Assistência Social.
O PPAG apresenta o Programa 0222 - Abrigamento de Crianças e

Adolescentes, composto de quatro Ações, com um volume total de
R$11.344.804,00 e com cobertura para todo o Estado. As ações que
compõem esse Programa referem-se ao financiamento do abrigo de
crianças em instituições mantidas por entidades da sociedade civil ou
em casas-lares, sob os cuidados de casais sociais.

Entendemos que o objeto da proposta já se encontra acolhido no
PPAG, motivo pelo qual não a acatamos.

Proposta n° 190: Implantação de centros de referência
socioeducativos para o atendimento não só da criança e do
adolescente, mas, sobretudo, da família, como forma de resgate da
cidadania.
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Proponente: Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Sustentável - Araçuaí.
Esta proposta é idêntica à Proposta de Ação Legislativa n° 187.

Pelos mesmos motivos expostos anteriormente, não acatamos a
proposta.

Proposta n° 191: Investimento imediato na implantação de
esgotamento sanitário com tratamento no seu destino final.

Proponente: Secretaria Municipal de Saúde de Turmalina.
A solicitação em exame é similar à de n° 92, já analisada por esta

Comissão, e poderá ser atendida em quatro Ações do Projeto
Estruturador Saneamento Básico: mais saúde para todos, a saber:
P567 - Instalação de módulos sanitários; P159 - Expandir e assegurar
os serviços de esgotamento sanitário em localidades com concessão

- da COPASA-MG; P163 - Implantação de sistemas de tratamento de
esgoto sanitário em localidades com concessão da COPASA-MG; e
P574 - Implantação de sistemas de esgoto sanitário em localidade
fora da concessão da COPASA-MG. Assim, poderá ser acatada da
mesma forma que a Proposta n° 92.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação parcial das Propostas

de Ação Legislativa n
os 131,135, 143 a 145, 148, 150, 151, 154, 156,

157, 161 e 179 na forma dos requerimentos anexos, pela aprovação
das Propostas de Ação Legislativa n°5 142, 146, 147, 158, 162, 164,
166, 167, 168, 170, 171, 175, 177, ls4el86na forma das emendas a
seguir apresentadas e pela rejeição das Propostas de Ação
Legislativa nos 132 a 134, 136 a 141, 149, 152, 153, 155, 159, 160,
163 , 165, 172, 173, 174, 176, 178, 180 a 183, 185, 187 a 190. As
Propostas de Ação Legislativa n

o
s 169 e 191 foram acatadas na forma

de emenda e requerimento, respectivamente, apresentados em
decorrência dos Propostas de Ação Legislativa n

o
s 101 e 92.

EMENDA N°
Acrescente-se ao Programa n° 0116 - Melhoria do Ensino

Fundamental, pág. 200, Anexo 1, a Ação Cooperação com as Escolas-
Família Agrícolas, com as seguintes metas abaixo descritas. A
referida ação também deverá ser acrescida à descrição do Projeto
Estruturador n° 13- Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental.

* - O Quadro do Programa n°0116 foi publicado na edição do "Diário
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do Legislativo" de 27.11.2003.

A seguinte adaptação deverá ser efetuada:
O Programa Padronizado P 002 - Planejamento, Gestão e Finanças,

Unidade Orçamentária 01261, Secretaria da Educação, pág 263,
Anexo III, vol. II, passa a vigorar com as metas financeiras abaixo
discriminadas:

* - O Quadro do Programa P002 foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 27.11.2003.

Sala das Comissões, de de 2003.
Comissão de Participação Popular
Justificação: A Constituição Federal, nos § 2° e 3° do art. 211,

estabelece que os Estados atuarão prioritariamente nos ensinos
fundamental e médio e que os municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394, de 1996), por sua vez,
reforça essa priorização, determinando, em seus arts. 10 e 11, que os
Municípios se incumbirão de oferecer a educação infantil e os Estados
de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o
ensino médio. As Escolas Família Agrícola são, em geral, iniciativa de
associação de agricultores e desenvolvem um trabalho que associa a
profissionalização em técnicas a serem utilizadas no campo e o
ensino compatibilizando as atividades educativas às necessidades do
campo. E justo que haja uma cooperação efetiva do Estado com
essas escolas para contribuir para a profissionalização dos jovens e
evitar o êxodo rural.

EMENDA N°
Acrescente-se ao Anexo 1, no tópico Melhoria e Ampliação dos

Serviços Públicos, o programa 'Construção do Centro de Integração
das Culturas do Vale do Jequitinhonha", conforme descrição a seguir:

Programa	Construção do Centro de Integração das Culturas do
Vale do Jequitinhonha

Unidade Responsável: Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais

Objetivo: incentivar a divulgação, a promoção e a preservação dos
bens culturais materiais e imateriais produzidos no vale do
Jequitinhonha, por meio da criação,, no Município de Araçuaí, de um
centro de identificação e integração das diversas manifestações
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culturais da região (este programa não utiliza, de forma direta,
recursos orçamentários; indiretamente, são empregados recursos na
forma de pagamento de pessoal e material).

Valor do programa no período: 500.000,00
Orçamento fiscal: -----
Orçamento Empresas: -----
Não orçamentário: 500.000,00

EMENDA N°
Acrescente-se a ação "Incentivo ao Festival de Cultura do Vale do

Jequitinhonha - FESTIVALE" no Programa P093 Acesso ao
Conhecimento e à Informação Cultural, pág. 169, Anexo 1, conforme
discriminado a seguir:

* - O Quadro do Programa P093 foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 27.11.2003.

As seguintes adaptações devem ser efetuadas:
O Programa Padronizado P002 - Planejamento, Gestão e Finanças,

Unidade Orçamentária 01271 - Secretaria de Estado da Cultura,
passa a vigorar com as metas financeiras a seguir discriminadas:

2004 - 1.586.243,00
2005-2007 - 4.758.729,00

EMENDA N°
Acrescente-se aos objetivos dos Programas 0273 - Construção de

infra-estrutura rural -' 0223 - Assistência técnica e extensão rural -
novos tempos -, e nas finalidades de suas ações orçamentárias a
expressão "tendo como premissa o convívio com as condições
climáticas da região semi-árida".

EMENDA N°
No Anexo 1, na pág. 254, dê-se à Ação P 727 a seguinte redação:
* - O Quadro da Ação P 727 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 27.11.2003.
EMENDA N°

No Anexo 1, na pág. 257, dê-se à Ação P 120 a seguinte redação:
* - O Quadro do Anex 1 foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 27.11.2003.
Promovendo-se:
a) a substituição, no Anexo 1, pág. 256, no Programa P 0111, do

valor do programa no período, estimado em R$647.484,00, oriundos
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do Orçamento Fiscal, pelo valor de R$502.494,86, do Orçamento
Fiscal;

b) a substituição, no Anexo 1, pág. 162, no Programa P0143, o valor
do programa no período, estimado em R$128.000,00, oriundos do
Orçamento Fiscal, pelo valor de R$289.989,14;

c) a compatibilização dos respectivos valores previstos para os
programas, no Anexo II, às págs. 57 (FAOP) e 45 (UNIMONTES).

EMENDA N°
No Programa 0313 - Redução da Criminalidade Violenta em Minas

Gerais -, Ação P703 - Implantação do Sistema Integrado de Defesa
Social - SIDS -, dêem-se, respectivamente, nas colunas relativas a
Meta 2005-2007 e Financeiro 2005-2007, às regiões listadas, os
seguintes valores para metas e finanças:

- * - O Quadro da Ação P703 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Mauro

Lobo.
REQUERIMENTO N°

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

Os signatários, membros da Comissão de Participação Popular, nos
termos regimentais e em atendimento à Proposta n° 131, apresentada
em audiência pública, requerem seja enviado ofício à Secretaria de
Estado da Saúde solicitando a criação de uma Diretoria
Descentralizada de Ações de Saúde - DADS - em Araçuaí.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Justificação: Atualmente Araçuaí está inserida na DADS de

Diamantina; entretanto a comunidade e os profissionais de saúde
locais alegam que o acesso a Diamantina é longo e precário. Embora
já exista previsão de criação de duas novas DADSs na região Norte
do Estado, apresentamos este requerimento com o objetivo de dar
maior agilidade ao processo.

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

Gerais:
Os signatários, membros da Comissão de Participação Popular, nos



1922
termos regimentais e em atendimento à Proposta n° 135,
apresentada em audiência pública, requerem seja enviado ofício ao
Ministério da Saúde solicitando agilidade na elaboração do parecer
técnico da Secretaria de Assistência à Saúde daquele órgão, relativo
ao CAPS de ltaobim.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Justificação: Para que o CAPS de ltaobim seja cadastrado pelo

gestor estadual, faz-se necessário um parecer técnico da Secretaria
de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde sobre o referido
CAPS. Embora o cadastramento do CAPS seja feito a pedido do
gestor municipal, apresentamos um requerimento no intuito de garantir
o empenho das autoridades competentes para a efetivação dele.

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

Gerais:
Os signatários, membros da Comissão de Participação Popular,

requerem, nos termos regimentais e em atendimento às Propostas n°5
143, 144, 148, 154, 156, 157 e 161, apresentadas em audiência
pública, seja encaminhada solicitação à Secretaria de Estado da
Educação para que implemente a Ação Preparação para o Trabalho e
para o Protagonismo Juvenil do Projeto Estruturador Universalização
e Melhoria do Ensino Médio e crie o Centro de Educação Profissional -
CEP - nas escolas do Jequitinhonha e do vale do Mucuri.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Justificação: A região do Jequitinhonha e do vale do Mucuri

apresenta nível de pobreza acentuado e demanda que o Poder
Executivo implante o desenvolvimento regional. A profissionalização
de estudantes contribuirá para a mudança desse cenário ao
possibilitar a inserção desses jovens no mercado de trabalho.

A ação Preparação para o Trabalho e para o Protagonismo Juvenil
integra um dos projetos para profissionalização dos estudantes, o
Projeto Estruturador Universalização e Melhoria do Ensino Médio do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e objetiva preparar
alunos para: desenvolver atividades de monitoria em escolas
estaduais de ensino médio; explicitar, estruturar e implementar
projetos de trabalho e iniciativas empreendedoras; atuar como
estagiários, sob orientação e acompanhamento da escola; propor e



1923
desenvolver ações sociais voluntárias e projetos de cunho
cultural, esportivo e de prática da cidadania.

Também para desenvolver o ensino profissional, a Secretaria de
Estado da Educação oferece cursos de formação para o trabalho nos
Centros de Educação Profissional - CEPs.

O aumento das taxas de desemprego aberto e do tempo de procura
de trabalho e a perda de rendimentos de trabalhadores que passam
de setores que se reestruturam para outros indicam um mercado cada
vez mais competitivo e seletivo, que pede políticas ativas e cada vez
mais ágeis de geração de trabalho e renda. E justo que seja dada aos
jovens do Jequitinhonha e do vale do Mucuri a oportunidade de
competirem no mercado de trabalho, por meio da implementação dos
Projetos Preparação para o Trabalho e para o Protagonismo Juvenil e
dos Centros de Educação Profissional - CEPs - na região.

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

Gerais:
Os signatários, membros da Comissão de Participação Popular

requerem, nos termos regimentais e em atendimento às Propostas nos
145 e 151, apresentadas em audiência pública, seja encaminhada
solicitação à Secretaria de Estado da Educação para que implemente
a ação Escola Viva, Comunidade Ativa, que integra os Projetos
Estruturadores Ampliação e Melhoria do Ensino Fundamental e
Universalização e Melhoria do Ensino Médio nas escolas do
Jequitinhonha e do vale do Mucuri.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Justificação: O Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa foi instituído

pela Resolução n° 416/2003 da Secretaria de Estado da Educação.
Este projeto objetiva apoiar escolas públicas em áreas de risco social
e prepará-las para atender às necessidades educativas das crianças e
dos jovens mais afetados pelos fenômenos da violência e da exclusão
social.

Para a implantação desse projeto é necessário um planejamento
rigoroso que pressupõe conhecimento do perfil das diversas
manifestações da violência na vida cotidiana das escolas e a
compreensão da violência como fenômeno social.

A Secretaria de Estado da Educação, na fase de expansão dessa
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ação, deve incluir as escolas do Jequitinhonha e do vale do
Mucuri, o que contribuirá para integrar jovens dessas regiões na
sociedade produtiva.

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

Gerais:
Os signatários, membros da Comissão de Participação Popular,

requerem, nos termos regimentais e em atendimento à Proposta n°
150, apresentada em audiência pública, seja encaminhada solicitação
à Secretaria de Estado da Educação para que assegure a
continuidade dos estudos para os concluintes do ensino fundamental
da zona rural.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Justificação: O Projeto Estruturador Universalização e Melhoria do

Ensino Médio prevê o atendimento de demanda de jovens e jovens
adultos, na faixa de 15 a 24 anos, que querem cursar o ensino médio
na rede estadual de ensino.

A Secretaria de Estado da Educação deve ampliar a oferta e
melhorar a qualidade do ensino na zona rural. Essa necessidade
baseia-se não só na constatação de que a escolaridade média da
população de 15 anos ou mais que vive na zona rural é de 3,4 anos e
corresponde a quase metade da estimada para a urbana, que é de 7
anos, mas também nos altos índices de analfabetismo verificados.

Priorizar a oferta de um ensino de qualidade no campo se justifica
principalmente pelo resgate social da população da zona rural, tão
prejudicada pelo intenso e desordenado processo de urbanização.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇAO LEGISLATIVA N°S
202 A 213/2003

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 30/10/2003,
audiência pública para colher sugestões a serem apresentadas ao
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004-2007,
consoante o disposto no art. 11 da Deliberação n° 2.333, de 4/6/2003.

Publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 8/1112003, vêm a esta
Comissão as Propostas de Ação Legislativa n os 202 a 213,
apresentadas pelo Grupo de Trabalho n° 7 - Gestão Administrativa 1,
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
No Grupo de Trabalho Gestão Administrativa 1 foram apresentadas

propostas relativas aos projetos de transferência do Centro
Administrativo do Governo de Minas Gerais, de criação do Corredor
Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde, de inclusão digital e da
área da cultura, as quais serão objeto de análise neste parecer.

Proposta n° 202: transferência para as estruturas desocupadas no
centro da cidade dos órgãos e dos departamentos que não mais
cabem na Praça da Liberdade e que apresentam despesas com
aluguel, IPTU, manutenção, etc., como forma de requalificar o centro e
como alternativa à construção do novo centro administrativo.

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB-MG.
Um trabalho de análise mais acurado das ofertas de imóveis do

Estado, disponíveis na área do centro da cidade, certamente
demonstraria a viabilidade de suas ocupações pelos órgãos instalados
nos prédios históricos da Praça da Liberdade, medida essa que
significaria uma grande economia para o Governo do Estado, em
razão da subutilização de alguns desses imóveis, além daqueles que
se encontram totalmente desativados, mas que demandam grandes
despesas para sua manutenção.

Essa medida poderia ser contemplada no PPAG através de uma
emenda ao Programa 0035 - Centro Administrativo do Governo de
Minas Gerais, na Ação P714 - Reforma dos edifícios sedes dos
extintos BEMGE e CREDIREAL -, incluindo nela um estudo de
viabilidade de uso dos demais imóveis do Governo do Estado
existentes na área central da Capital, com a mesma finalidade de
serem ocupados pelos órgãos a serem desativados dos prédios
históricos da Praça da Liberdade. Essa alteração do texto da referida
ação ensejaria também a adequação do texto à sua finalidade,
conforme os objetivos da medida pretendida.

Portanto, esta proposta será objeto da Emenda n° 1, ao final
redigida.

Proposta n° 203: interrupção da desocupação da Praça da
Liberdade enquanto o projeto estiver em debate com a sociedade.

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
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A proposta de interrupção da desocupação dos prédios públicos

da Praça da Liberdade, até que essa polêmica questão seja discutida
com a sociedade, será objeto de requerimento ao Presidente desta
Casa para que seja enviado ofício ao Governador do Estado,
solicitando a interrupção do processo, tendo em vista que o projeto de
transferência do centro administrativo ainda está em fase de
elaboração. Portanto, a proposta será objeto de requerimento, que
segue anexo a este parecer.

Proposta n° 204: divulgação de estudos de viabilidades urbanística,
patrimonial, econômica e ambiental de implementação do corredor
cultural.

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
A presente proposta tem como objetivo tornar todo esse processo de

transferência do centro administrativo do Governo do Estado passível
de participação e discussão pela sociedade. Para que isso ocorra,
será necessário incluir no objetivo do programa a menção expressa da
obrigatoriedade de que todas as fases de estudo de viabilidade,
mudança e implantação do novo centro administrativo fossem
precedidas de uma ampla consulta aos atores sociais interessados no
projeto, incluindo órgãos públicos como o IEPHA, os funcionários
públicos, as associações de classes, etc.

Portanto, esta proposta será objeto da Emenda n° 2, ao final
redigida.

Proposta n° 205: estudo e quantificação da viabilidade de
manutenção dos órgãos e dos serviços públicos estaduais em
funcionamento na Praça da Liberdade, principalmente os de
abrangência cultural como o lEPRA e o Centro de Referência do
Professor, e incentivo ao ingresso do público nesses edifícios, como
forma de democratizar o acesso ao bem público de valor excepcional
e de promover a educação patrimonial. Neles, poderia haver, junto
com os órgãos públicos, exposições nos primeiros pavimentos e, nas
suas galerias, pequenos auditórios para debates.

Proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil - 1A13-MG.
A presente proposta será convertida na Emenda n° 3, alterando na

Ação P037 - Elaboração do Inventário Qualitativo dos Edifícios da
Praça da Liberdade -, contida no Programa 0144 - Corredor Cultural
Praça da Liberdade - Casa do Conde, o número de metas, de um
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relatório para quatro relatórios, um relatório para cada um dos
prédios a sofrer intervenção na Praça da Liberdade, a saber: Edifício
da Secretaria de Estado de Defesa Social; Centro de Referência do
Professor, no Edifício da Secretaria da Educação; Edifício da
Secretaria de Estado da Fazenda e Edifício da Secretaria de Estado
de Transporte e Obras Públicas. Para tal, será necessário o aumento
do orçamento financeiro da Ação P037, de R$110.000,00 para
R$200.000,00, para o ano de 2004, diferença essa que será
remanejada da transferência de valores da Ação P450, do mesmo
Programa 0144.

Proposta n° 206 - elaboração de projeto estruturador contendo a
formulação de políticas para o setor musical, com a participação da
sociedade civil, por meio dos profissionais e entidades da área e de
outras áreas afins, de setores empresariais e das instâncias
governamentais, especialmente: universidades federais e estaduais
que possuem cursos de música: UFMG, UEMG, UFJF, Universidade
Federal de Uberlândia, UNIMONTES e outras; conservatórios
estaduais; entidades de classe de músicos, estúdios, selos
independentes (gravadoras), produtores musicais e outros; escolas de
músicas tecnicamente elencadas; outros setores da administração
pública estadual afins: educação, turismo, meio ambiente,
desenvolvimento regional, segurança, desenvolvimento social,
atendimento à criança e ao adolescente, formação profissional e
outros.

Proponente: Associação Artística dos Músicos de Minas Gerais.
A proposta de criação de um novo projeto estruturador nos moldes

desta proposta significaria uma alteração de rumos da atual política do
Governo para a área da cultura, impossibilitando a viabilização de
outros projetos que são considerados prioritários para a atual
administração, muito embora seja meritória a proposição em tela.
Essa inevitável alteração de rumos de uma política, já com sua
prioridades estabelecidas, torna inviável a conversão desta proposta
em emenda, pela sua complexidade e pelos motivos expostos.

Proposta n° 207 - elaboração de projeto estruturador para o
estabelecimento das políticas públicas na área da cultura, com a
participação, desde sua formulação, da sociedade civil, por meio das
entidades e dos profissionais do setor, da população, das demais
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entidades e de outros setores afins da administração pública,
inclusive de outras instâncias governamentais; ênfase em ações
descentralizadas e implementação dessas ações, por meio de
cidades-pólo, nas diferentes regiões do Estado.

Proponente: Associação Artística dos Músicos de Minas Gerais.
Em razão dos mesmos argumentos apresentados no item anterior, a

criação de um novo projeto estruturador não seria medida pertinente
na atual fase de discussão do PPAG, por ela significar uma total
alteração da política para a cultura no Estado, o que impossibilita o
atendimento da presente proposta, embora a ampla participação da
sociedade civil na discussão, elaboração e implementação de toda e
qualquer política pública seja a premissa mais importante de um
governo democrático. Não obstante, essa participação está sendo
assegurada, em parte, com a criação desta nova Comissão de
Participação Popular que abriu um novo espaço de inclusão de
propostas de emendas leis de planejamento das políticas públicas do
Estado.

Proposta n° 208 - investimento global do Estado no setor cultural,
desde o ensino primário até o superior; estimular o acesso às escolas
e a preparação do cidadão para o mercado de trabalho.

Proponente: Centro de Ação Comunitária Paulo VI.
Esta proposta, apesar de meritória, diz respeito a aspectos gerais da

política cultural do Governo Estadual, não estando relacionada a um
projeto específico do PPAG, o que impede a sua transformação em
proposta de emenda.

Proposta n° 209 - elaboração de projeto estruturador contendo a
formulação de políticas intersetoriais, transversais e multidisciplinares,
a partir da cultura, juntamente com outros setores da administração
pública, compreendendo a cultura como fator de: formação do sentido
de cidadania; identificação e identidade cultural; sociabilização;
educação formal e de sensibilidade; dinamização da economia;
geração de renda; geração de emprego e distribuição de renda;
prevenção de violência e ressocialização de crianças e adolescentes
que cometeram infrações e de ex-presidiários; impulsão da indústria
de turismo; prevenção e uso da sabedoria popular, na área de saúde;
normalização da comunicação social, em todas as suas facetas;
inserção do Estado em contextos nacional, continental, planetário;
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função estética; lazer.

Proponente: SATED e AMMIG.
Novamente, trata-se de uma proposta de criação de novo projeto

estruturador com novas diretrizes para a política cultural do Estado, o
que alteraria substancialmente a proposta do atual governo,
obrigando-o a fazer uma reformulação de sua linha política nessa
área, o que torna difícil o seu acatamento, aliado ao fato de que tal
medida não poderia se converter em emenda a um projeto específico
do PPAG.

Medida mais adequada seria a apresentação de um requerimento ao
Presidente da Assembléia Legislativa, com pedido de que seja
enviado oficio ao Secretário da Cultura, solicitando a inclusão dos
princípios contidos na presente proposta na revisão anual do PPAG.

Portanto, esta proposta será objeto de requerimento, que segue
anexo a este parecer.

Proposta n° 210 - investimento em estrutura para o turismo cultural
em Belo Horizonte, incluindo a construção de albergues para a
juventude (de ampla utilização em outros Estados e outros países),
tendo em vista que os jovens constituem grande parte do público em
questão e têm baixo poder aquisitivo para se hospedarem nos hotéis
convencionais.

Proponente: Grupo de Terceira Idade Reviver.
Embora meritória, a presente proposta não poderá ser transformada

em emenda, pois seu conteúdo é de cunho particular e não
beneficiaria a coletividade, fugindo ao propósito das propostas de
ação legislativa, que é o de criar condições para que o interesse da
coletividade possa ser analisado e considerado pertinente, ser incluído
no planejamento e no orçamento do Estado.

As Propostas nos 211 e 212, em razão de apresentarem conteúdo
idêntico ao de propostas formuladas no Grupo de Trabalho n° 5 -
Educação e Inclusão Digital, pelo qual foram apreciadas, não serão
objeto de análise neste parecer.

Proposta n° 213: garantia de ampla participação da sociedade civil
de todo o Estado no processo de discussão da transferência do
Centro Administrativo, a partir da divulgação e discussão do projeto
proposto pelo Governo em audiência pública, antes de qualquer
decisão sobre tal mudança.
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Proponente: Fórum Mineiro de Participação Popular.
E inegável a importância da referida proposta. No âmbito de um

estado democrático de direito, exige-se dos poderes públicos
transparência e, acima de tudo, diálogo com a sociedade, condições
necessárias para assegurar a legitimidade das decisões estatais.

O PPAG cuida de estabelecer programas e ações a serem
concretizadas pelo Executivo. Porém, a forma como se vai tomar a
decisão de executar tais programas e ações não foi objeto de ação
neste documento.

Nada impede, entretanto, que se estabeleçam mecanismos que
visem a inserir a sociedade no processo de discussão e
implementação desses programas.

Nesse sentido, entendemos ser cabível a apresentação da Emenda
n° 4, criando uma nova ação neste projeto estruturador, destinando

- uma verba orçamentária a ser remanejada dentro do próprio
Programa ri 0 0035 - Centro Administrativo do Governo de Minas
Gerais, com vistas à convocação da sociedade para integrar o
processo de discussão da transferência do Centro Administrativo do
Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Propostas n

o
s 202, 204,

205 e 213 na forma das respectivas Emendas n°5 1, 2, 3 e 4, a seguir
apresentadas; pela aprovação das Propostas n

o
s 203 e 209 na forma

dos requerimentos a seguir apresentados e pela rejeição das
Propostas n

os 206, 207, 208 e 210. As Propostas n os 211 e 212 já
tiveram o seu mérito apreciado no parecer sobre a Proposta n° 61, do
Grupo de Trabalho n° 5, razão pela qual fica prejudicada a sua análise
neste parecer.	 -

EMENDA N° 1 A PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°202
Dê-se ao texto da Ação P714 - Reforma dos Edifícios Sedes dos

Extintos BEMGE e CREDIREAL, e de sua finalidade, contida no
Programa 0035 - Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais,
do vol. II, pág. 174, do PPAG, a seguinte redação:

Programa 0035 - Centro Administrativo do Governo de Minas
Gerais:

P714 - Reforma dos edifícios dos extintos BEMGE e CREDIREAL e
realização de um estudo de viabilidade de uso dos imóveis do
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Governo do Estado existentes na área central da Capital, com a
finalidade de serem ocupados pelos órgãos a serem transferidos dos
prédios históricos da Praça da Liberdade.

Finalidade: revitalizar os 31.000m 2 de área ociosa dos prédios dos
extintos BEMGE e CREDIREAL e realizar estudos de viabilidade de
ocupação dos imóveis do Governo do Estado existentes na área
central da Capital, com vistas a abrigar órgãos e entidades em função
do novo ordenamento físico em face da desocupação dos prédios
históricos da Praça da Liberdade.	-

EMENDA N°2 A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 204
Dê-se ao Objetivo do Programa 0035 - Centro Administrativo do

Governo de Minas Gerais, contido no vol. 1, pág. 366, do PPAG, a
seguinte redação:

Programa: 0035 - Centro Administrativo do Governo de Minas
Gerais.

Objetivo: aumentar a eficiência dos serviços públicos, racionalizar os
processos administrativos, reduzir gastos mediante a construção do
centro administrativo, após ampla discussão de todo o processo com
todos os atores sociais envolvidos no projeto.

EMENDA N°3 A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°205
Inclua-se na Ação P037 - Elaboração do Inventário Qualitativo dos

Edifícios da Praça da Liberdade -, contida no Programa 0144 -
Corredor Cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde, a alteração do
número de metas de um relatório, para quatro relatórios (um relatório
para cada um dos prédios a sofrerem intervenção na Praça da
Liberdade, a saber: edifício da Secretaria de Defesa Social; Centro de
Referência do Professor, no edifício da Secretaria da Educação;
edifício da Secretaria da Fazenda e edifício da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas). Para tal, será necessário o aumento
dos recursos financeiros da referida Ação P037, de R$110.000,00
para R$200.000,00, para o ano de 2004, diferença que será
remanejada da transferência de valores da Ação P450, do mesmo
Programa 0144.	 -

EMENDA N°4 A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°213
Acrescente-se, nos Anexos 1 e 11 do Projeto de Lei n°1.118/2003, no

Programa 0035 - Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais,
a seguinte ação orçamentária:
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P ... - Discussão do processo de implantação com a sociedade,

conforme detalhamento a seguir. Alterem-se, para tanto, os valores e
metas da Ação Orçamentária P625 - Elaboração do Projeto
Arquitetônico, Básico e Executivo.

* - O Quadro da Ação Orçamentária P625 foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 27.11.2003.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003.
André Quintão, Presidente e relator - Mauro Lobo - Sidinho do

Ferrotaco.
REQUERIMENTO

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

A Comissão de Participação Popular, em atendimento à proposta do
Instituto dos Arquitetos do Brasil - 1A13-MG -' solicita a V. Exa., nos
termos regimentais, seja enviado ofício ao Exmo. Sr. Antônio Augusto
Junho Anastasia, Secretário de Planejamento, pedindo a interrupção
da desocupação dos prédios públicos da Praça da Liberdade, com
vistas à futura transferência do Centro Administrativo para a região
Noroeste da Capital, enquanto o projeto estiver em debate pela
sociedade.

Sala das Comissões, de novembro de 2003.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Medida tão extrema, como a transferência de vários

órgãos públicos do Governo Estadual da região central da cidade para
a periferia, requer uma análise mais acurada de suas conseqüências e
reflexos socioeconômicos, numa ampla discussão com representantes
de todos os interessados: funcionários públicos, iniciativa privada,
sociedade civil organizada, Poder Legislativo, Poder Judiciário, etc.
Entretanto, já está em curso a desmobilização de alguns
departamentos de secretarias que ocupam prédios da Praça da
Liberdade, o que tem causado muita apreensão por parte de todos os
que serão afetados diretamente por essa medida. Por isso, como
medida de prevenção, é necessário que todas essas ações sejam
interrompidas para que a implementação desse projeto só se inicie
após esgotada a discussão de todas as alternativas apresentadas e
respondidas todas as questões suscitadas.

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

Minas Gerais:
A Comissão de Participação Popular solicita a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Exmo. Sr. Luiz Roberto
Nascimento e Silva, Secretário da Cultura, pedindo a inclusão dos
princípios contidos na Proposta n° 209, a seguir apresentada, na
revisão anual do PPAG.

"Proposta n° 209 - Gestão Administrativa 1 - grupo 7:
Projeto estruturador contendo a formulação de políticas

intersetoriais, transversais e multidisciplinares, a partir da cultura,
juntamente com outros setores da administração pública,
compreendendo a cultura como fator de: formação do sentido de
cidadania; identificação e identidade cultural; sociabilização; educação
formal e de sensibilidade; dinamização da economia; geração de
renda; geração de emprego e distribuição de renda; prevenção de
violência e ressocialização de crianças e adolescentes que
cometeram infrações e de ex-presidiários; impulsão da indústria de
turismo; prevenção e uso da sabedoria popular, na área de saúde;
normalização da comunicação social, em todas as suas facetas;
inserção do Estado em contextos nacional, continental, planetário;
função estética; lazer.

Proponentes: SATED e AMMIG.".
Sala das Reuniões, de de 2003.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Todos os princípios contidos nesta proposta são de

fundamental importância para a elaboração de uma boa e consistente
política cultural para o Estado, levando-se em conta que eles
contribuiriam para a formação de um sentido de cidadania mais forte e
salientariam a importância da identidade cultural do povo mineiro,
além de criar mecanismos de inserção do Estado nos contextos
nacional e internacional, por intermédio da cultura, que é um
importante veículo de integração. Entretanto, esse importante passo
poderia ser dado por ocasião da revisão anual do PPAG, quando se
poderá pleitear a inclusão desses princípios na política do atual
Governo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.094/2003
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, da Deputada Maria Tereza Lara, objetiva

declarar de utilidade pública a entidade denominada Corpo Cidadão,
com sede nesta Capital.

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

Fundamentação
O Corpo Cidadão é uma organização não governamental fundada

em 8/2/2000. Desde então, vem desenvolvendo projetos sociais que
buscam promover atividades artísticas e culturais, visando ao resgate
da cidadania do indivíduo em situação de risco, especialmente
crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

Saliente-se, por oportuno, que a referida instituição é vinculada ao
Grupo Corpo, uma companhia de dança reconhecida nacionalmente.

Pelo que foi exposto, consideramo-la plenamente habilitada a
receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos

pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.094/2003 com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.131 /2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Centro
Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no Município de
Itabira.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Em prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em referência é uma entidade civil, dotada de

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que reverte a totalidade de
suas receitas e rendas à consecução de sua finalidade estatutária,
que é: assistir pessoas que sejam dependentes químicos, carentes de
recursos ou não, proporcionado-lhes assistência médica e psicológica
adequadas; propiciar assistência a crianças carentes, mantendo-as
em creche e oferecendo cursos na área de educação infantil;
promover cursos de alfabetização para adultos, de tricô, corte, costura
e culinária; e distribuir alimento, vestuário e agasalho para a
população de baixa renda. Com essas iniciativas, intenta assegurar-
lhes uma melhor qualidade de vida.

Infere-se, portanto, a oportunidade de se prestar reconhecimento
público à importância das atividades desenvolvidas pela entidade,
concedendo-lhe o almejado título declaratório de utilidade pública
estadual.

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

1.131/2003.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.140/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação das Voluntárias
Amigas da Santa Casa de Caridade de Diamantina - AVASC -, com
sede nesse município.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição de Justiça, que o
examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e apresentou a Emenda n° 1, vindo
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, com base no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Associação das Voluntárias Amigas da Santa Casa de Caridade
de Diamantina, entidade civil beneficente e sem fins lucrativos, tem
como objetivo principal prestar assistência social aos enfermos
carentes assistidos pela Santa Casa de Caridade desse município.

Zelando sempre por manter um restabelecimento que pretende ser
confortável e prestar serviços com rapidez na tentativa de amenizar as
dificuldades e angústias dos pacientes, a entidade procura auxiliá-los
com roupas, utensílios de higiene pessoal, apoio moral e instruções
sobre normas sanitárias básicas

Nada mais justo, pois, que lhe seja prestada honraria, como forma
de reconhecimento à sua destacada importância no âmbito
assistencial.

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

1.140/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.145/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Adelmo Carneiro
Leão e tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
para Desenvolvimento Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e
Salvador - ADSBNSAS -, com sede no Município Campos Altos.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar
preliminarmente o projeto, que foi por ela considerado jurídico,
constitucional e legal.

Em prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em análise é entidade civil sem fins lucrativos, que

tem como finalidade estatutária o bem-estar social e o
engrandecimento da comunidade.
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Presta-lhe, pois, incontáveis serviços, desde a simples

promoção do desenvolvimento urbanístico local e incentivo à proteção
do meio ambiente, até o estímulo à integração social por meio de
encontros que visem à propagação de informações e ao debate de
questões de interesse coletivo.

Tais atividades a tornam merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.145/2003.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.146/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Santo Expedito dos Moradores da Rua Ventosa, com
sede no Município de Santo Antônio do Itambé.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Instituída em fevereiro de 2001 na forma de sociedade civil, a

Associação em tela tem por objetivo promover atividades sociais e
culturais entre os associados; zelar pela melhoria das condições do
bairro onde está situada; firmar convênios com associações
congêneres ou entidades públicas com o objetivo de assistir as
pessoas carentes.

Levando-se em consideração a relevância dessa parceria com o
poder público, no intuito de buscar melhoria de qualidade de vida dos
cidadãos, ajuizamos meritória a intenção de se lhe conceder o
pretendido título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

rÀ



1938
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.146/2003.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.154/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, a proposição em tela
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação Imaculada
Conceição, com sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os arts. 1° e 2 0 de seu estatuto, a Associação

Imaculada Conceição é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem
como objetivos: promover a construção da cidadania em todos os
níveis, visando atender às necessidades básicas do ser humano;
prover as famílias com recursos que possibilitem a melhoria das
condições gerais de subsistência; atender às necessidades
emergenciais por meio de distribuição de alimento, medicamento e
vestuário; criar condições para a interação das pessoas dentro dos
princípios morais e éticos; e combater a fome e a pobreza apoiando
as pessoas e os grupos na geração de renda e em atividades
produtivas.

Dada a importância social de suas ações, entendemos justo e
oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como reconhecimento
dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade de vida.

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

1.154/2003.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.157/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Empresários do Bairro Sion - AMESION -, com sede
nesta Capital.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Em prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação, fundada em 16/5/2000, possui como finalidade:

estimular, orientar e coordenar os moradores do bairro Sion para que
exijam da administração pública a execução e o aprimoramento de
serviços da sua competência na área de segurança pública,
saneamento, infra-estrutura urbana e outros que impliquem a
preservação da melhor qualidade de vida do cidadão.

Cria, também, departamentos e grupos de trabalho permanentes,
objetivando prestar assistência médica, odontológica, psicológica e
jurídica aos associados e suas famílias, bem como a pessoas que
tenham vínculos estáveis com elas.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a
coletividade, consideramo-la merecedora do título declaratório de
utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
.157/2003.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.175/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei
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em questão pretende declarar de utilidade pública a Associação
dos Dependentes de Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com
sede nesse Município.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou, preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Vem agora a esta Comissão, para deliberação conclusiva, conforme
estabelece o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 1 0/8/95, a Associação dos Dependentes de

Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU - é uma entidade civil e sem
fins lucrativos, de caráter assistencial, que se vem destacando pela
assistência prestada às pessoas dependentes de hemoderivados e
portadores de disf unções hemorrágicas

Ademais, busca colaborar com a classe médica e com profissionais
especializados, objetivando produzir serviços técnicos, bem como
implementar estudos e pesquisas voltados ao controle e ao tratamento
dessas pessoas, além de promover campanhas de divulgação e
esclarecimento sobre temas relacionados com a doença, ressaltando
os cuidados indispensáveis de que os dependentes de hemoderivados
necessitam, principalmente, junto aos respectivos responsáveis e
familiares.

Pelo que foi apresentado, confirmado pelos autos do processo,
consideramos ser merecida a concessão à referida entidade do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.175/2003.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.176/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em tela tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a entidade denominada
Ação Moradia, Pastoral da Moradia, com sede no Município de
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Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, por ela
apresentada.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação Moradia é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em

17/3/93, que não remunera seus dirigentes, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, tendo como objetivo maior a prestação de
serviços gratuitos de forma permanente, sem qualquer discriminação,
desenvolvendo projetos de ação comunitária com ênfase no déficit
habitacional, que aflige sensivelmente as comunidades mais carentes.

Cabe destacar ainda que ela procura auxiliar a comunidade na
formação moral, profissional, cultural e cívica, assim como promover
campanhas contra a fome, distribuindo cestas básicas às famílias de
baixa renda.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura estabelecer
parcerias com outras entidades congêneres e organismos
governamentais, de forma a atualizar permanentemente suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para a realização das
finalidades previstas em seu estatuto.

Pela relevância das ações sociais empreendidas pela Ação Moradia,
consideramo-la merecedora do titulo declaratório de utilidade pública
que lhe está sendo outorgado.

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

1.176/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
André Quintão, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°5/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n° 512003

estabelece a cobrança de preço público pela utilização de bens de
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domínio ou propriedade do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, a proposição foi
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, 1, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em referência tem por escopo estabelecer normas

jurídicas relativas à utilização, por terceiros, de bens patrimoniais do
Estado e das pessoas jurídicas de direito público, mediante os
institutos da concessão, da permissão e da autorização de uso, que
estão expressamente previstos no § 2 0 do art. 18 da Cada mineira.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1
à proposição original, dispensando tratamento sistemático à matéria e
introduzindo significativos aprimoramentos em seu texto, com fulcro
na melhor doutrina. Em razão disso, a argumentação deste parecer
incidirá basicamente sobre o citado substitutivo, que, segundo
definição regimental, é uma "emenda apresentada como sucedânea
integral de proposição" (art. 225, III,

Inicialmente, cumpre salientar que o Código Civil Brasileiro, no art.
99, classifica os bens públicos em três categorias, conforme a sua
destinação: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e
bens dominicais. Os primeiros podem ser utilizados por toda a
coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais
como os rios, as estradas, as ruas e as praças; os bens de uso
especial são os utilizados para a execução de determinado serviço
público ou para o exercício de atividade meramente burocrática, como
é o caso dos edifícios que abrigam as repartições públicas; os bens
dominicais são os que não possuem afetação pública e,
conseqüentemente, podem ser objeto de alienação, que é uma forma
genérica de transferência de domínio e compreende compra e venda,
doação e permuta, entre outros institutos. Os bens de uso comum do
povo e os bens de uso especial, enquanto tiverem destinação pública,
não podem ser objeto de alienação, nos termos do art. 100 da referida
legislação civil. Esses bens integram o chamado patrimônio
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indisponível do Estado. Os bens dominicais podem ser objeto do
comércio jurídico de direito privado, pois constituem o patrimônio
disponível do Estado por serem desprovidos de destinação pública.

O regime jurídico dos bens públicos possui características
peculiares, nitidamente distintas do regime de direito privado. Em
princípio, os bens de domínio público são inalienáveis, impenhoráveis,
imprescritíveis, além de não poderem ser dados em garantia para o
pagamento de dívidas. Entretanto tais bens podem ser utilizados por
terceiros, na forma da lei, de maneira gratuita ou remunerada,
mediante os instrumentos adequados e previstos no ordenamento
jurídico. Os institutos tradicionais para a utilização de bens de domínio
público são a concessão, a permissão e a autorização de uso. A
primeira é definida na proposição como o "contrato administrativo por
meio do qual o particular se utiliza privativamente de bem público de
conformidade com sua destinação, observado o devido procedimento
licitatório". A permissão de uso é conceituada como o "ato
administrativo unilateral, discricionário e precário, mediante o qual a
administração pública faculta ao particular a utilização privativa do
bem público, para fins de interesse público". A autorização é definida
como 'o ato administrativo unilateral, discricionário e precário por meio
do qual se faculta ao particular a utilização de bem público com
caráter de exclusividade".

Como se vê, apenas o instituto da concessão de uso reveste-se de
natureza contratual e deve ser antecedido de licitação, ao passo que
os instrumentos da permissão e da autorização têm a natureza de ato
administrativo unilateral, discricionário e precário, não se sujeitando a
tal procedimento seletivo para a utilização do bem pelo particular. A
concessão, por ser contrato de direito público, pressupõe acordo de
vontades entre as partes. Todavia a administração participa da
relação jurídica com supremacia de poder sobre o particular
contratante, o que lhe garante um conjunto de prerrogativas
exorbitantes para modificar unilateralmente as disposições do ajuste,
aplicar penalidades contratuais, exercer o controle da avença e
extingui-lo antes do término inicialmente estipulado. A permissão e a
autorização de uso de bem público não têm natureza contratual, uma
vez que inexistem o acordo de vontades e a reciprocidade de
obrigações entre o Estado e o usuário. Nesse caso, a utilização do
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bem por terceiros depende apenas da vontade do poder público,
que poderá revogá-la a qualquer tempo, independentemente de
indenização ao usuário.

O "caput" do art. 30 do Substitutivo n° 1 determina que ambos os
institutos - a permissão e a autorização de uso - deverão ser
formalizados por prazo indeterminado e poderão ser revogados, a
qualquer tempo, pela autoridade administrativa competente. O
parágrafo único do citado artigo faculta a' "administração, por razões
de interesse público, atribuir prazo à permissão de uso, caso em que a
sua revogação antecipada implica dever de indenização ao
permissionário". Discordamos da parte final desse dispositivo,
principalmente quando se tratar de uso gratuito do bem. Não se nos
afigura conveniente aos interesses da administração pública ter que

_indenizar o usuário de determinado bem do Estado, quando este
decide, com fundamento em seu poder discricionário relacionado com
o interesse público, revogar a permissão qualificada. E por isso que
apresentamos a Emenda n° 1, a fim de suprimir a parte final do
preceito.

O parágrafo único do art. 4 0 da mencionada proposição determina
que "o uso privativo de bem patrimonial poderá ser gratuito quando se
destinar a outra entidade de direito público ou a entidade assistencial,
religiosa, educacional ou esportiva, desde que verificado relevante
interesse público". Tal como foi redigido, esse comando normativo
restringe o uso do bem público apenas às pessoas jurídicas que
atuem nas áreas previamente indicadas, o que afasta a possibilidade
de utilização por pessoas físicas. Assim, no intuito de propiciar a
utilização mais ampla dos bens públicos, propomos nova redação do
preceito por meio da Emenda n° 2, a fim de determinar que o uso
privativo de bem patrimonial poderá ser efetivado por pessoa física ou
jurídica que atue também em áreas consideradas de relevante
interesse social, como é o caso da saúde e da cultura.

Finalmente, o art. 70 do Substitutivo n° 1 determina que "decreto do
Poder Executivo estabelecerá os critérios e valores para o uso
remunerado dos bens de que trata esta lei". Entretanto os bens
públicos se difundem por todos os órgãos constitucionais do Estado,
não sendo exclusivamente do Poder Executivo. Dessa forma, parece-
nos razoável deixar a cargo de cada Poder a prerrogativa de
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estabelecer os critérios e valores para o uso remunerado desses
bens, mediante ato normativo específico. E o que propomos na
Emenda n° 3.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 5/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - .......
Parágrafo único - É facultado à administração, por razões de

interesse público, atribuir prazo à permissão de uso.".
EMENDA N°2

Dê-se ao parágrafo único do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - .......
Parágrafo único - O uso privativo de bem patrimonial poderá ser

gratuito quando se destinar a outra entidade de direito público, ou a
pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos, que atue nas áreas de
saúde, assistência, religião, educação, cultura e esporte, desde que
verificado relevante interesse público.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - Regulamento de cada Poder estabelecerá os critérios e

valores para o uso remunerado dos bens de que trata esta lei.".
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relator - Antônio Júlio -

Dinis Pinheiro - Fábio Avelar - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°102/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe fixa normas para a realização de concursos públicos
destinados a provimento de cargos ou empregos nas administrações
direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos

rÀ



1946
termos do art. 186, o/co art. 102, do Regimento Interno.

A esta proposição foram anexados os Projetos de Lei n os 79312003
e 687/2003, que contêm objetivo semelhante ao propugnado pelo
projeto de lei em análise.

Em virtude da perda de prazo da Comissão de Constituição e
Justiça para emitir seu parecer, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, fundamentado nos
termos a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo estabelecer regras para a elaboração

e a execução de concursos públicos nas administrações direta e
indireta do Estado de Minas Gerais. Assim, dispõe o projeto sobre os
atos de publicidade do concurso, as inscrições, os programas, as
provas, os recursos, as penalidades, a nomeação, enfim, sobre todos
os procedimentos que fazem parte do edital de um concurso.

A realização de concurso público é norma de observância
obrigatória pelas entidades estatais, autárquicas e fundacionais
públicas na organização de seus quadros de pessoal e dos
respectivos regimes jurídicos.

Como se infere da doutrina de Hely Lopes Meirelles, "os concursos
não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é
de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação
legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os
candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" ("Direito
Administrativo Brasileiro", 8 a ed., pág. 370).

Ressalte-se que cada Poder é livre para organizar o seu respectivo
quadro de pessoal, bem como para prescrever exigências para a
investidura de seus cargos públicos. Por meio do edital, cada Poder
leva ao conhecimento público a abertura de concurso e fixa as
condições de sua realização.

Por outro lado, é admissível a edição de normas disciplinadoras de
concurso público que não invadam a autonomia e a independência
dos Poderes.

Com efeito, entendemos que a fixação de regras gerais para a
realização de concurso público no âmbito das administrações direta e
indireta do Estado tem fulcro no princípio da igualdade, em que o
respeito à igualdade de oportunidades e de tratamento entre os
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participantes constitui elemento crucial para o êxito da atuação
estatal; todavia, como a proposição em exame contém dispositivos
que interferem na discricionariedade dos Poderes do Estado - não
permitindo a eles decidir sobre a conveniência do ato a realizar -, faz-
se necessária a supressão desses dispositivos.

Outrossim, em que pese à preocupação do autor com a
transparência e a moralidade dos atos da administração pública, a
proposição em estudo contém excesso de normas e expressões
repetitivas, razão pela qual necessita de aprimoramento técnico-
legislativo.

Por oportuno, propomos nova redação para o dispositivo que fixava
percentual mínimo para a nomeação dos candidatos aprovados e
classificados em concurso público, conforme estabelecia a proposição
original, uma vez que já é reconhecido em jurisprudência recente o
direito subjetivo de todos os candidatos classificados à nomeação
para o cargo.

Quanto às proposições em anexo, cumpre-nos esclarecer que o
Substitutivo n° 1, parte da conclusão deste parecer dará à matéria em
análise o tratamento que julgamos apropriado.

Ressalte-se, finalmente, a oportunidade e a conveniência da
proposição em análise, porquanto demonstra preocupação com a
conduta da administração pública, à luz dos princípios que norteiam a
administração, especialmente os da legalidade, da motivação, da
impessoalidade e da moralidade.

Pelas razões expostas, apresentamos ao final o Substitutivo n° 1.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 102/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito

das administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei n°
13.167, de 20 de janeiro de 1999.

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

Disposições Preliminares
Art. 1° - Esta lei estabelece normas para a realização de concurso

público de provas ou de provas e títulos, a ser realizado no âmbito da
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administração direta e indireta do Estado.

Art. 20 - O concurso público será promovido pelos órgãos e pelas
entidades interessados diretamente ou mediante a contratação de
terceiros, precedida de licitação, e reger-se-á pelo respectivo edital,
observados os princípios constitucionais aplicáveis à administração
pública, principalmente:

- o da publicidade, proporcionando o amplo acesso dos candidatos
a qualquer informação do concurso;

II - o do contraditório e da ampla defesa.
Art. 30 - E vedada a realização de concurso público para cargo ou

emprego
público sem a existência de vaga.

AI. 40 - O prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Art. 50 - O candidato aprovado em concurso público realizado por
órgão ou entidade das administrações direta e indireta de qualquer
dos Poderes do Estado tem assegurado o direito à nomeação,
respeitado o número de vagas previsto no edital, o prazo de validade
do concurso e sua prorrogação.

Art. 60 - E vedada a contratação, sob a forma de contrato de direito
administrativo, para cargo ou emprego vago das administrações direta
e indireta do Estado, ressalvado o disposto no art. 37, IX, da
Constituição da República.

Capítulo II
Do Edital

Art. 70 - O edital é o instrumento convocatório que contém as normas
especificas do concurso público, devendo ser redigido de forma clara
e objetiva, que possibilite a perfeita compreénsão de seu conteúdo
pelo candidato.

Art. 8° - Para cada concurso corresponderá um edital.
Art. 9° - O edital do concurso conterá, sob pena de nulidade:

- número de ordem, em série anual;
II - nome do órgão ou entidade que promove o concurso;
III - objeto e finalidade do concurso público;
IV - identificação e atribuições do cargo ou emprego público;
V - nível de escolaridade exigido;
VI - número de vagas, inclusive as para portadores de deficiência,
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observada a legislação pertinente;

VII - indicação da data de abertura da inscrição, bem como do prazo
de duração;

VIII - etapas do concurso público, número de questões por prova e a
respectiva pontuação, bem como o número de questões que, se
anuladas, torna obrigatória a repetição de uma mesma etapa;

IX - conteúdo programático;
X - critérios de classificação;
Xl - direito de petição e procedimentos sobre recurso;
XII - nome do município onde serão realizadas as provas de

conhecimento e o local de entrega dos comprovantes de títulos;
XIII - informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a

documentação exigida para esse fim;
XIV - prazo de validade do concurso;
XV - outras indicações específicas e peculiares.
Parágrafo único - A partir da data de publicação do edital de

abertura será contado prazo de cinco dias para interposição de
recurso junto ao órgão expedidor do edital.

Art. 10 - Estão impedidos de atuar diretamente nas provas em que
haja identificação do candidato o seu cônjuge e parentes
consangüíneos ou afins até o segundo grau, inclusive os por adoção.

Art. 11 - O edital identificará expressamente os títulos aceitáveis e a
respectiva pontuação, vedada a aceitação de títulos que não guardam
relação com as atribuições do cargo disputado.

Art. 12 - Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a
banca, o órgão responsável pelo concurso indicará um local onde, no
mínimo, um exemplar de cada obra indicada estará disponível para
consulta, não sendo permitida a retirada do exemplar do local.

Capítulo III
Da Publicidade

Art. 13 - A divulgação do concurso público será feita na forma de
publicação do edital.

Art. 14 - Serão publicados, obrigatoriamente, no órgão oficial dos
Poderes do Estado e na rede internacional de computadores:

- o edital em seu inteiro teor;
II - a relação dos candidatos aprovados, em ordem de classificação

final, bem como as aprovações parciais em etapas, conforme
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estabelecido no edital;

III - as decisões sobre os recursos interpostos;
IV - a homologação do concurso.
Parágrafo único - Nos jornais de grande circulação no Estado

poderá ser publicado extrato do edital, a critério do órgão executor do
concurso.

Art. 15 - A alteração de qualquer dispositivo do edital deve ser
fundamentada de forma expressa e objetiva e será divulgada,
obrigatoriamente, no órgão oficial dos Poderes do Estado e na rede
internacional de computadores.

§ 1° - E vedada qualquer alteração do edital nos trinta dias que
antecederem a primeira prova.

§ 20 - O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de
noventa dias em relação à primeira prova.

Art. 16 - O cancelamento de concurso público com edital já
publicado exige fundamentação objetiva, expressa e razoável,
amplamente divulgada, e sujeita o órgão ou a entidade responsável a
indenização por prejuízos comprovadamente causados aos
candidatos.

Capítulo IV
Da Inscrição

Art. 17 - O edital deverá prever prazo não inferior a trinta dias a partir
de sua publicação, para o início das inscrições.

Art. 18 - A inscrição se efetivará mediante apresentação da
documentação exigida pelo respectivo edital.

§ 1 0 - O formulário de inscrição conterá obrigatoriamente campo
destinado ao número do cadastro de pessoa física - CPF - do
candidato.

§ 20 - A inscrição por procuração exige a constituição formal de
procurador com poderes específicos.

§ 30 - A inscrição por via informatizada impõe a adoção de
processos de controle, de segurança do procedimento e de proteção
contra fraude.

Art. 19 - Será de sete dias úteis contados da data de abertura da
inscrição o prazo mínimo para a inscrição em concurso público.

Art. 20 - E vedada a inscrição condicional em concurso público.
Art. 21 - 0 valor da taxa de inscrição levará em conta o nível
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remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida, o
número de fases e de provas do certame.

Art. 22 - Será admitida isenção da taxa de inscrição para o candidato
que comprovar que não possui renda suficiente para arcar com tal
despesa, nos termos do regulamento, observado o previsto na Lei n°
13.392, de 7 de dezembro de 1999.

Art. 23 - As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil
acesso, em horário comercial, ininterruptamente, devendo os postos
de recebimento de inscrição estarem localizados de forma a cobrir, da
melhor forma possível, o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Havendo fila de candidatos nos posto de inscrição
após o fim do expediente, serão entregues tantas senhas quantas
forem necessárias, a fim de garantir a inscrição de todos os
interessados.

Art. 24 - A não-comprovação da escolaridade mínima no ato da
posse no cargo público implicará a nulidade de participação do
candidato no concurso.

Parágrafo único - A inscrição se efetivará mediante a apresentação
da documentação exigida pelo respectivo edital, facultada ao
candidato a comprovação posterior da escolaridade mínima exigida no
ato da inscrição.

Art. 25 - Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a
qualquer tempo, acarretarão a anulação da inscrição do candidato,
bem como de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Art. 26 - O candidato deverá satisfazer as seguintes condições, entre
outras que o edital venha a estabelecer, para se inscrever em
concurso público:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
III - ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura,

se aprovado, classificado e nomeado para o cargo ou o emprego
público.

Capítulo V
Das Provas

Art. 27 - A seleção do candidato será realizada por meio de provas
ou de provas e títulos.
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§ P - O edital conferirá às provas caráter eliminatório,

classificatório ou ambos.
§ 20 - Não constituirá etapa do concurso nenhum programa de

formação, devendo o órgão ou a entidade interessados em treinar os
aprovados e classificados promover a prévia nomeação, com lotação
provisória no local de realização do treinamento, salvo situações
específicas definidas em lei.

§ 3° - Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser
considerados para efeito de avaliação de estágio probatório.

Art. 28 - O interstício mínimo entre a data de encerramento das
inscrições e as provas será de quarenta e cinco dias.

Art. 29 - A aferição de pontos em título, comprovado pelo candidato
com documentação hábil, terá caráter exclusivamente classificatório.

§ l' - Somente serão pontuados os títulos discriminados no edital do
concurso, vedada a pontuação em títulos que não guardem relação
com as atribuições do cargo pretendido.

§ 2° - A não-apresentação de títulos não causa ao candidato
nenhum prejuízo quanto à realização das demais provas.

§ 3° - Somente poderão ser atribuídos aos títulos os pontos
correspondentes, no máximo, a 10% (dez por cento) do total geral dos
pontos computáveis do concurso.

§ 40 - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter
pontuação superior aos equivalentes obtidos em instituições
nacionais.

§ 5° - Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou
emprego público de nível fundamental ou médio, não é permitida a
exigência de títulos.

Art. 30 - As provas discursivas serão avaliadas por uma banca
formada, no mínimo, por:

- um componente para exame dos aspectos lingüísticos,
gramaticais e estilísticos;

II - dois especialistas na área temática.
Art. 31 - A primeira ou a única etapa de provas será realizada em

prazo não inferior a sessenta dias após o término do período das
inscrições.

§ 1° - Se o edital de abertura não indicar o calendário das provas, a
convocação, para cada etapa, dar-se-á por novo edital, com vinte
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dias, no mínimo, de antecedência de sua realização.

§ 2° - As provas se realizarão, preferencialmente, aos sábados, aos
domingos ou nos feriados estaduais ou nacionais.

Art. 32 - O edital do concurso que inclua provas de datilografia,
digitação ou conhecimentos práticos específicos indicará os
instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem utilizados.

Parágrafo único - E obrigatória, na realização de provas práticas, a
adoção dos instrumentos, dos processos, dos equipamentos, das
técnicas e dos materiais usualmente utilizados para a ação cuja
realização se pretende aferir, com especificação, se for o caso, da
marca, do modelo e do tipo, além de outras indicações necessárias à
perfeita identificação, sob pena de nulidade das provas práticas.

Capítulo VI
Dos Recursos

Art. 33 - O gabarito de provas objetivas e os resultados de correção
de provas discursivas ou de habilitação estarão disponíveis aos
candidatos, no prazo para elaboração de recursos, em órgão público
situado no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O endereço do órgão a que se refere o "caput"
deste artigo será comunicado ao candidato no edital de abertura ou no
momento da aplicação da prova.

Art. 34 - Todas as provas do concurso são passíveis de recurso
administrativo.

Art. 35 - O candidato terá o prazo de cinco dias úteis a contar do dia
subseqüente ao da publicação de ato relativo ao concurso público,
para interposição de recurso administrativo, nos termos do edital.

Art. 36 - Os recursos serão respondidos com fundamentação,
admitida a elaboração de parecer único para uma mesma questão ou
item, desde que tratadas todas as teses apresentadas, com cópia
para o candidato que a requerer.

Art. 37 - A alteração do gabarito ou a anulação de questão terão
efeito extensivo a todos os candidatos, independentemente da
apresentação de recurso.

Capítulo VII
Da Nomeação

Art. 38 - A nomeação de candidato estará subordinada estritamente
à ordem de classificação.
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Capítulo VIII

Das Disposições Finais
Art. 39 - O interstício mínimo entre a data de encerramento do

concurso público e a sua homologação será de trinta dias úteis.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 13.167, de 20 de janeiro de 1999, e o parágrafo único do art. 12
da Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes , relatora - Antônio Júlio -

Dinis Pinheiro - Paulo Piau.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°210/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em pauta,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.258/2000,
dispõe sobre a criação de Centros de Apoio à Adoção para Crianças e
Adolescentes abrigados em instituições de amparo no Estado de
Minas Gerais.

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

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por fim criar um Centro de Apoio à

Adoção da Criança e do Adolescente no âmbito da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente.

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição
e Justiça, que entendeu ser necessária a adequação do projeto aos
ditames constitucionais e ofereceu o Substitutivo n° 1. Este faculta à
administração pública a iniciativa para determinar que órgão de sua
estrutura deverá promover as ações a que se refere o projeto,
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consoante a competência específica de cada um, e examinar a
conveniência de se criar uma unidade administrativa para esse fim.

Entendemos que os atos contidos na proposição em exame não
acarretarão despesas expressivas para os cofres públicos. Poder-se-á
aproveitar a máquina administrativa do Estado. Isso torna viável a
proposição sob comento, que não encontra impedimento à sua
aprovação.

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

21012003 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°295/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei sob comento
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Carlos Chagas o imóvel que descreve.

A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu prazo para examiná-la preliminarmente.

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

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

pelo lote 5 da quadra 10, situado na Rua Pedrolino da Silveira, no
Bairro Colina Verde, Município de Carlos Chagas, que o doou ao
Estado.

Não lhe tendo sido dada a destinação prevista e encontrando-se
ocioso, o município, com razão, reivindica novamente o seu domínio.

O interesse coletivo que envolve a operação configura-se pelo fato
de que a reversão consubstanciada no projeto possibilitará à
administração municipal implementar projeto de fundamental
importância, ou seja, a construção de um posto de saúde, podendo,
assim, prestar melhores serviços à comunidade.
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A autorização legislativa decorre da exigência fixada pela Lei

Federal n° 4.320, de 17/3/64, 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 0 de seu art. 105 que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Chegamos, portanto, à conclusão de que o negócio jurídico aludido
no projeto de lei não acarreta despesas para os cofres públicos nem
causa impacto na lei 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°

295/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°607/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Antônio Carlos Andrada, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Senador Firmino.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir o seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de terreno situado no

Município de Senador Firmino, com área aproximada de 4.800m2 e
benfeitorias, no qual funciona a Escola Municipal Padre Jacinto
Trombert.

Com a municipalização do ensino, torna-se imprescindível a
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transferência de titularidade do bem estadual ao município, uma
vez que, para se proceder a reparo, ampliação ou reforma no prédio
edificado, é necessário que ele pertença ao seu patrimônio.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, 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,
especificamente no § 20 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.
Embora haja diminuição do ativo imobilizado do Tesouro, isso não
representa óbice à sua tramitação na Casa.

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

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

607/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, oferecido pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°771/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela
dispõe sobre o tratamento dos casos de epidermólise bolhosa e dá
outras providências.

Foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que perdeu o prazo para a sua apreciação. A seguir, a Comissão de
Saúde opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer nos
termos regimentais.
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Fundamentação

O objetivo do projeto é fazer com que a Secretaria da Saúde
acompanhe os casos e o tratamento da epidermólise bolhosa em
nosso Estado. Sob tal denominação são agrupadas várias doenças
epidérmicas raras, de caráter hereditário, não contagioso, que se
caracterizam por sensibilidade muito acentuada na pele e nas
mucosas, com formação de bolhas, especialmente nas áreas de maior
atrito, como resposta a qualquer acidente doméstico ou casual, ou
mesmo mudanças climáticas. Em suas formas mais graves pode levar
ao óbito. Seus portadores estão muito susceptíveis a infecções,
devido à exposição constante das camadas internas da pele, o que
faz com que necessitem de cuidados permanentes.

A Comissão de Saúde entendeu que havia incorreções de caráter
técnico no projeto e apresentou o Substitutivo n° 1, adequando-o à
etiologia e às características da doença, com o que concordamos
integralmente.

Assim, pelo Substitutivo n° 1, ficará a cargo da Escola de Saúde
Pública de Minas Gerais a capacitação de profissionais para prestar
apoio técnico aos municípios, aos familiares e aos portadores da
doença. A Secretaria da Saúde caberá o controle dos casos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário não há óbices à matéria,
por não incorrer em despesas para o erário estadual.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 771/2003,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Saúde.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessaç - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°986/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo a criação do programa de apoio ao
desenvolvimento do comércio exterior do aeroporto regional da Zona
da Mata.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/8/2003, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão e à de Turismo, Indústria e Comércio
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

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

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um

programa com o objetivo de consolidar a região da Zona da Mata
como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o
comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do
aeroporto regional da Zona da Mata.

Para alcançar seu intento, a proposição usa dois instrumentos
básicos: a concessão de tratamento tributário diferenciado e de
incentivos e benefícios fiscais, e a imposição de diversas obrigações

- ao Poder Executivo. Os destinatários do programa são os
contribuintes enquadrados na hipótese do art. 3 0 . Nos termos do
projeto, o programa seria administrado por um grupo coordenador,
cuja composição e competências estão definidas em seu texto.

Vê-se que a proposição é incompatível com a ordem jurídico-
constitucional, destacando-se os seguintes pontos:

a) ofensa frontal ao princípio da tripartição de poderes, já que
pretende, expressamente, determinar a implementação de programa
pelo Poder Executivo, interferindo em sua organização e seu
funcionamento;

b) violação do art. 161, 1, da Constituição Estadual, segundo o qual
não se pode iniciar programa ou projeto não incluído na Lei
Orçamentária Anual, como previsto no art. 2 0 do projeto de lei em
epígrafe.

c) imposição de atribuições e determinação de atividades próprias
do planejamento estadual, afrontando os arts. 153 e 154 da
Constituição mineira, que estabelecem que a iniciativa para a
legislação referente a planejamento e orçamento é privativa do
Governador do Estado e que diretrizes, objetivos e metas da
administração pública devem estar previstos no Plano Plurianual de
Ação Governamental, em consonância com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado;

d) afronta à Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, - Lei de

rÀ



1960
Responsabilidade Fiscal -, tanto no que se refere ao não-
cumprimento dos requisitos exigíveis para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação governamental, quanto no que diz respeito à
concessão de benefício ou incentivo fiscal, com perda de receita
pública;

e) ofensa ao art. 155, § 2 0 , XII, "g", da Constituição da República,
regulamentado pela Lei Complementar Federal n° 24, de 7/1/75, que
dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, e dá outras
providências.

A violação ao princípio da tripartição dos poderes é visível no
projeto. Seu art. 2 0 é um comando direito para o Poder Executivo,
interferindo em seu dever de realizar a função administrativa.

TJRS) "Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
eis que relativa à estruturação e atribuição das Secretarias e dos
órgãos da administração pública. Flagrante vício de origem". (Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 70003446192, Tribunal Pleno do
TJRS, Porto Alegre, relator: Des. Paulo Augusto Monte Lopes, j.
4/3/2002.)

TJDF) "A norma legal estadual que, oriunda de iniciativa
parlamentar, versa matéria sujeita à iniciativa constitucionalmente
reservada ao Chefe do Poder Executivo, incide em vício de
inconstitucionalidade formal, devendo se proceder à instauração do
incidente de inconstitucionalidade, em obediência ao que dispõe o art.
97 da Constituição". (Apelação Cível n° 19980110299719/DF
(119600), 3 Turma Cível do TJDFT, relatora Desa. Ana Maria Duarte
Amarante. j. 6/5/99, Publ. DJU 2/2/2000, p. 22.)

Note-se que, mesmo que não constituísse quebra do equilíbrio
interpoderes, a previsão contida no art. 2 0 da proposição esbarra na
Lei Complementar n° 101, de 2000, no que se refere à despesa
pública gerada. O art. 16 da LRF estabelece que a "criação, expansão
ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes", e que devem estar claras as premissas e a
metodologia de cálculo utilizadas. Obriga, também, que a despesa
pretendida seja objeto de dotação específica e suficiente ou abrangida

rÀ



1961
por crédito genérico, com previsão na Lei Orçamentária Anual, de
maneira a não ultrapassar os limites estabelecidos para o exercício.
Determina, enfim, sua absoluta conformidade com as diretrizes, os
objetivos, as prioridades e as metas previstos no Plano Plurianual e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso de despesas obrigatórias de
caráter continuado, é necessária a comprovação de que a despesa
criada ou aumentada não afetaria as metas de resultados fiscais
previstas no anexo a que se refere o § 1° do art. 40 da citada lei
complementar, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente da receita ou
pela redução permanente da despesa.

O art. 40 do projeto em tela tem por finalidade possibilitar a
concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais para as
empresas mencionadas. Prevê hipóteses de diferimento, suspensão
de incidência do ICMS, substituição tributária, transferência de
créditos de ICMS acumulados, regime tributário diferenciado para
obrigações assessórias, prazos especiais para pagamento de
impostos e desoneração fiscal, entre outras. São medidas que
agridem a Lei Complementar n° 101, de 2000, cujos termos,
especialmente os do art. 14, proíbem a concessão de benefício de
natureza tributária do qual decorra renúncia de receita.

A proposição fere também o art. 155, § 2°, VI e XII, da Constituição
da República, já que não se reporta a nenhuma deliberação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. A Lei
Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pela ordem jurídico-
constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a
concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob comento,
convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas
presentes em reunião do CONFAZ convocada para tal fim. Aponte-se,
a propósito, a posição do Supremo Tribunal Federal:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n° 6.004,
de 14/4/98, do Estado de Alagoas. Concessão de Benefícios Fiscais
relativos ao ICMS para o setor sucroalcooleiro. Alegada violação ao
art. 155, § 2 0 , XII, g, da Constituição Federal. Ato normativo que,
instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e necessária edição de
convênio entre os Estados e o Distrito Federal, como expressamente
revelado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -,
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contraria o disposto no mencionado dispositivo constitucional.
Medida cautelar deferida, com efeito 'ex tunc". (ADI 2458-MC/AL -
Relator: Min. limar Galvão Publicação: DJ de 19/1212002.)

Lembra Roque António Carrazza que "um dos traços característicos
do ICMS é sua cobrança uniforme, em todo o território nacional"
("Curso de Direito Constitucional Tributário". 3. 1 ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1991, p. 379). O estabelecimento unilateral de
favores fiscais, como quer a proposição em epígrafe, é ato rechaçado
por nosso ordenamento jurídico. Impõe-se, nesse caso, constatar a
dissociação entre os termos da proposição estudada e o direito
vigente.

Assinale-se, enfim, que, a par das nódoas jurídicas que contém, o
projeto sob análise, quanto ao mérito, possui extrema relevância. Esta
Comissão não pode ser insensível à importância de se dinamizar o
desenvolvimento da Zona da Mata, bem como ao papel estratégico
que pode vir a ser desempenhado pelo aeroporto internacional
existente na região. Esse dado ficou claro nos debates realizados por
esta Comissão, durante a discussão deste parecer.

Assim, louvando a iniciativa do nobre colega Deputado Leonardo
Moreira, recomendamos que esta Comissão efetue uma intervenção
ou no projeto de lei que trata do Plano Plurianual de Ação
Governamental ou no que dispõe sobre o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, com o objetivo de incorporar no
planejamento estadual programas, atividades ou ações relacionados à
consecução dos objetivos contidos na proposição em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 986/2003.
Sala das Comissões, 6 de novembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Durval

Angelo (voto contrário) - Leonidio Bouças - Ermano Batista - Leonardo
Moreira (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.021/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de lbirité o imóvel que
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especifica.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para examiná-la preliminarmente. Cabe agora a esta
Comissão analisá-la no âmbito de sua competência, conforme o
disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conceder ao Poder Executivo

autorização Legislativa para transferir o domínio de bem imóvel
público ao patrimônio do Município de lbirité, autorização essa
determinada por preceitos de natureza constitucional e administrativa,
especialmente pelo § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, 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.

O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído pelos lotes n°s
5a7, 9,l4al8e20a27da quadra n°5en°sll a24daquadra n°5,
localizados no Bairro Déa Marly, zona urbana de lbirité. Acontece que,
em parte do imóvel, já se encontra edificada a escola municipal do
Bairro Déa Marly, de ensino fundamental, recentemente
municipalizada. Com a transmissão de domínio, o município poderá
dotar a escola e os terrenos adjacentes de equipamentos comunitários
que virão minimizar as carências de educação e lazer vigentes no
local.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em exame não
ocasiona aumento de despesa, nem incremento de receita nas contas
públicas, não causando impacto no orçamento do Estado. Embora o
negócio jurídico proposto na iniciativa represente uma redução no
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, salientamos que
as alienações em forma de doação não necessitam de previsão na lei
orçamentária.

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à sua aprovação.

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

1.021/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
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Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.132/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei
n° 1.132/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Judiciário a comprar
da AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social os imóveis que
menciona.

Após o exame preliminar da matéria, realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice jurídico, constitucional
ou legal à sua tramitação, cabe agora a esta Comissão apreciá-la
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o
art. 102, VII, 'd", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa vem prover a autorização legislativa para que o Poder

Judiciário efetue a compra de alguns imóveis situados na região
central de Belo Horizonte.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2° de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Também a Constituição Estadual (art.18) exige para a aquisição de
bem imóvel, a título oneroso, a autorização legislativa, além da
avaliação prévia. Tal avaliação foi realizada por empresa
especializada idônea.

Quanto à licitação, o inciso X do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, dispõe que "é para a compra ou locação de imóvel destinado
ao atendimento das finalidades precipuas da Administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo
avaliação prévia".

A conveniência da transação configura-se pelo fato de que o
Tribunal de Justiça já utiliza os imóveis para acomodação de parte de
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suas instalações administrativas.

Em face do exposto, não encontramos óbice à aprovação da
matéria. Entretanto, achamos conveniente apresentar emenda ao
projeto, tendo em vista que a autorização legislativa deverá ser
conferida ao Estado, que é a pessoa jurídica de direito público, capaz
de contratar no mundo civil, e não ao Poder Judiciário. Com base em
sua autonomia administrativa e financeira, cabe ao Poder Judiciário
identificar em orçamento e gerir os recursos necessários à
conservação e a regular utilização dos bens, mas não é de sua
competência celebrar contratos, por não ser pessoa.

Devemos deixar bem claro que uma vez completada a operação de
compra, deverá o Estado vincular a destinação dos imóveis ao Poder
Judiciário, mediante registro no Cadastro Geral dos Imóveis, a cargo
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

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

1.132/2003 com a Emenda n°1, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput' do art. 1° a seguinte redação e acrescente-se-lhe o
seguinte parágrafo único:

"Art. 1° - Fica o Estado autorizado a comprar da AGROS - Instituto
UFV de Seguridade Social os seguintes imóveis, registrados no
Cartório do 20 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte:

Parágrafo único - Os imóveis adquiridos nos termos desta lei serão
inscritos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no
Cadastro Geral dos Imóveis do Estado, ficando afetados a atividades
do Poder Judiciário.".

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo - Chico Simões-
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°8/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n°
8/2003 dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
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privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP5 -, institui e disciplina o termo de
parceria e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 5, retorna o projeto
a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do
"caput" do ai. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
A proposição sob comento visa a disciplinar o instituto das

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -, que
são entidades de direito privado sem finalidade lucrativa que, se
atenderem às condições estabelecidas na norma jurídica proposta,
poderão ser qualificadas como tal pela Secretaria de Planejamento e
Gestão. Conseqüentemente, estarão habilitadas a firmar termo de
parceria com o Estado para a execução de atividades e serviços de
interesse social a que se refere o ai. 20 do Substitutivo n° 5. Uma vez
celebrado o ajuste, as OSCIPs poderão receber recursos financeiros
do poder público, que poderá ceder servidores seus a essas
organizações particulares, com ou sem ônus para a origem.

Trata-se, na verdade, de uma parceria entre o setor público e o
privado com vistas à eficiência na execução das atividades de
interesse público e à melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Aliás, a tradicional administração, burocrática e autoritária, que atua
principalmente por meio de atos unilaterais, vem cedendo lugar à
administração consensual e participativa, que se alicerça na
conjugação de vontades do Estado e da iniciativa privada para melhor
implementar as metas de interesse social. O regime jurídico-
administrativo, caracterizado pela supremacia de poder do Estado na
imposição de obrigações aos administrados, embora seja o regime
comum da administração, vem sofrendo algumas atenuações, a bem
da eficiência e da qualidade dos serviços de relevância social. Não se
trata da eliminação pura e simples desse regime publicístico, mas da
consagração legal de novas formas de atuação do Estado, em
parceria com os particulares, no incentivo à iniciativa privada de
interesse público. O fomento é •um dos objetivos básicos da
administração e consiste no estímulo à iniciativa privada de interesse
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social. Pode revestir as formas mais variadas, desde os incentivos
fiscais até a criação de entidades particulares que desempenhem
serviços de interesse estatal.

E oportuno salientar que as OSCIPs não são instituídas pelo Estado
nem integram a estrutura da administração direta ou indireta. São
organizações de direito privado, criadas por particulares, nos termos
da legislação civil, as quais atuam em setores que interessam ao
Estado (saúde, educação, meio ambiente, etc.). Se tais entidades
preencherem os requisitos objetivos estabelecidos em lei, poderão
receber o título de OSCIPs mediante ato vinculado da autoridade
administrativa competente. A partir dai, estarão aptas a celebrar o
termo de parceria, que, conforme a definição do art. 16 do citado
substitutivo, é o "ajuste passível de ser firmado entre o Estado e as
entidades qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de
vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução
das atividades de interesse público".

Portanto, ratificamos nosso posicionamento anterior no tocante ao
mérito da proposição, que prevê instituto cuja disciplina jurídica se
afigura oportuna e conveniente aos interesses da sociedade mineira,
em razão da perspectiva de melhoria considerável dos serviços de
utilidade pública. No caso em tela, o papel do Legislativo consiste na
feitura da norma que melhor atenda aos anseios dos cidadãos,
cabendo ao Executivo a adoção das medidas concretas para a
aplicação da lei, a começar por sua adequada regulamentação.

A preocupação desta Comissão com o aprimoramento do texto
legislativo nos leva a apresentar três emendas ao vencido. A Emenda
n° 1 incide sobre o art. 13 do Substitutivo n° 5, que atribui às entidades
qualificadas como OSCIPs o título de utilidade pública e de
Organização Social. Entendemos que esta redação pode ser
aperfeiçoada mediante a referência direta aos dispositivos legais
pertinentes, a saber, o inciso XXIV do art. 24 da Lei n°8.666, de 1993,
e o art 15 da Lei Federal n° 9.637, de 1998.

A Emenda n° 2 incide sobre o art. 15 do vencido, que trata da
absorção parcial pelas OSCIPs das atividades e dos serviços
prestados por órgãos e entidades do Poder Executivo, por meio do
termo de parceria. Julgamos de bom alvitre modificar a redação do
citado preceptivo para conferir mais clareza ao texto e facilitar a
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interpretação da futura norma jurídica. Isso porque a idéia nuclear
deve residir na substituição parcial de órgãos e entidades da
administração pública, no tocante à realização de determinadas
atividades, pelas OSCIPs. Assim, propomos que tais organizações
particulares possam executar parcialmente atividades e serviços de
órgãos e entidades do Poder Executivo, mediante a celebração do
termo de parceria, na forma prevista nos arts. 16, 17 e 18.

A Emenda n° 3 propõe a modificação do texto do § 2 0 do art. 17 do
vencido no 1° turno, o qual foi equivocadamente mantido no conjunto
da proposição, mesmo com a supressão dos artigos que facultavam a
realização do processo seletivo, no caso de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento. O comando
em referência pode ter uma redação mais simplificada relativa à
exigência de publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, da
minuta do termo de parceria antes da celebração deste ajuste.

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

8/2003 na forma do vencido no 1 turno e com as Emendas n
o
s 1, 2 e

3, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - Ficam qualificadas como organizações sociais para os

efeitos do inciso XXIV do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e do art. 15 da Lei n°9.637, de 15 de maio de 1998, as
entidades qualificadas como OSCIP5.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
'Art. 15 - As OSCIPs poderão executar parcialmente atividades e

serviços de órgãos e entidades do Poder Executivo, mediante a
celebração de termo de parceria, na forma prevista nos arts. 16, 17 e
18.'.

EMENDA N° 3
Dê-se ao § 20 do art. 17 a seguinte redação:
"Ari	17- ....................................................
§ 20 - A celebração do termo de parceria será precedida da

publicação da minuta do documento no órgão de imprensa oficial do
Estado.".
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Sala das Comissões, 24 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Antônio Júlio - Alberto Pinto

Coelho - Fábio Avelar - Rogério Correia (voto contrário).
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°8/2003
Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs
- e dá outras providências.

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

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público

Seção 1
Dos Requisitos

Art. 1° - Pode qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP - a pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos constituída há, pelo menos, dois anos nos termos da lei
civil, e em atividade, cujos objetivos sociais e normas estatutárias
atendam aos requisitos previstos nesta lei.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, Diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio
auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica
integralmente na consecução de seu objeto social.

§ 20 - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei.

Art. 2° - A qualificação instituída por esta lei será conferida,
observado o princípio da universalidade, à pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos cujos objetivos sociais consistam na
promoção de, pelo menos, uma das seguintes atividades:

- assistência social;
II - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III - educação gratuita;
IV - saúde gratuita;
V - segurança alimentar e nutricional;
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VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente,

gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável;
VII - trabalho voluntário;
VIII - desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX - experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos

e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e

assessoria jurídica gratuita;
XI - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da

democracia e de outros valores universais;
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias,

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos;

XIII - fomento do esporte amador.
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a entidade deverá

demonstrar a dedicação às atividades nele previstas mediante a
comprovação da execução direta de projetos, programas ou planos de
ação correlatos, ou, ainda, pela prestação de serviços intermediários
de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuem em áreas afins, na forma do regulamento.

Art. 30 - Além do disposto no art 20 desta lei, exige-se, ainda, para a
qualificação como OSCIP, que a pessoa jurídica interessada seja
regida por estatuto cujas normas prevejam:

- a observância, para aplicação de recursos púbicos e gestão dos
bens públicos, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência;

II - a duração do mandato dos conselheiros igual ou inferior a três
anos;

III - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e
suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios
ou vantagens pessoais, em decorrência da participação nas atividades
da respectiva pessoa jurídica;

IV - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de
competência para emitir parecer sobre relatórios de desempenho
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas,
com a finalidade de subsidiar as atividades dos organismos superiores
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da entidade;

V - a transferência, em caso de dissolução da entidade, do
respectivo patrimônio líquido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto
social da extinta, ou, na falta de pessoa jurídica com essas
características, ao Estado;

VI - a transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação instituída por esta lei, do respectivo acervo patrimonial
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
tiver perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o
mesmo objeto social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas

- características, ao Estado;
VII - a limitação da remuneração dos administradores, gerentes ou

Diretores, quando houver, aos valores praticados pelo mercado, na
região correspondente a sua área de atuação;

VIII - a definição de normas de prestação de contas a serem
observadas pela entidade, especificamente:

a) obediência aos princípios fundamentais de contabilidade e às
normas brasileiras de contabilidade;

b) publicidade, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal,
do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da
entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS
e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer
cidadão;

c) realização de auditoria, inclusive por auditores externos
independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos
objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento;

d) prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos pela OSCIP, conforme determinam o art. 73 e
seguintes da Constituição do Estado;

IX - a finalidade não lucrativa da entidade, com a obrigatoriedade de
investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades, vedada a distribuição, entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, Diretores ou doadores, de eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
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participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades;

X - as atribuições da diretoria ou do Diretor;
XI - a aceitação de novos associados, na forma do estatuto, no caso

de associação civil;
XII - a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio

líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

XIII - a natureza social dos objetivos da entidade relativos à
respectiva área de atuação.

§ 1° - E permitida a participação de servidores públicos ou
ocupantes de funções públicas na composição de conselho de
OSCIP, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer
título.

§ 20 - Os conselheiros ou dirigentes de OSCIP não poderão ser
parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau do Governador
ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, de
Senador ou de Deputado Federal ou Estadual.

§ 3° - As transferências para outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta lei de que tratam os incisos V e VI ficam condicionadas à
autorização do Estado.

Art. 40 - Não podem qualificar-se como OSCIPs, ainda que se
dediquem às atividades descritas no art. 2° desta lei:

- as sociedades comerciais;
ii - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de

categoria profissional;
III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de

credos, cultos e práticas devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas e suas fundações;
V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens

ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e

assemelhados;
VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas

mantenedoras;
VIII - as escotas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e

suas mantenedoras;
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IX - as cooperativas;
X - as fundações públicas;
Xl - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de

vinculação com o sistema financeiro nacional, referidas no art. 192 da
Constituição da República;

XII - as entidades desportivas e recreativas dotadas de fim
empresarial.

Seção II
Dos Procedimentos

Art. 50 - A qualificação como OSCIP será solicitada pela entidade
interessada ao Secretário de Estado do Planejamento e Gestão, por
meio de requerimento escrito, instruído com cópias autenticadas dos
seguintes documentos:

- estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição da diretoria;
III - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados

financeiros dos dois anos anteriores;
IV - declaração de isenção do Imposto de Renda dos dois exercícios

anteriores;
V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Art. 60 - Recebido o requerimento previsto no art. 5 0 desta lei, a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre ele decidirá no
prazo de trinta dias.

§ 1° - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado de
qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato no
órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 2° - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, no prazo referido no § 1° deste artigo, fará publicar no órgão
de imprensa oficial do Estado as razões do indeferimento.

§ 30 - O pedido de qualificação será indeferido caso:
- a requerente se enquadre nas hipóteses previstas no art. 4° desta

lei;
II - a requerente não atenda aos requisitos descritos nos arts. 2° e 3°

desta lei;
III - a documentação apresentada esteja incompleta.
§ 4° - O deferimento da qualificação importa na declaração de
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utilidade pública da entidade requerente, para todos os fins de
direito, e a credencia a participar de processos seletivos para
celebração de termos de parceria com o poder público no âmbito das
atividades indicadas no seu estatuto social.

§ 50 - O deferimento do título de OSCIP não importa no
reconhecimento, à entidade qualificada, de prerrogativa de direito
público, material ou processual, nem de delegação de atribuições
reservadas ao poder público.

Seção III
Do Controle

Art. 70 - As pessoas jurídicas qualificadas como OSCIPs nos termos
desta lei serão submetidas à fiscalização do Ministério Público, no
exercício de suas competências legais, e ao controle externo da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que o exercerá
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 80 - Perderá a qualificação como OSCIP a entidade que:
- dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem

destinados;
II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista;
III - descumprir o disposto nesta lei.
Art. 90 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade

sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do
Ministério Público, desde que amparados por evidência de erro ou
fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente,
a perda da qualificação da entidade como OSCIP.

§ 1° - A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida
em processo administrativo, instaurado na Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, de ofício ou a pedido do interessado, ou
judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão
assegurados a ampla defesa e o contraditório.

§ 20 - A perda da qualificação como OSCIP importará a rescisão do
termo de parceria.

Capítulo II
Do Fomento às Atividades

Art. 10 - As OSCIPs serão destinados recursos orçamentários e,
eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do termo
de parceria, ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder

rÀ



1975
público ou de descumprimento das condições objeto do acordo.

§ 1 0 - Os bens de que trata este artigo serão destinados às
entidades parceiras, dispensada a licitação, mediante permissão de
uso, consoante cláusula expressa no termo de parceria.

§ 2° - Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos provenientes
da celebração do termo de parceria, este será gravado com a cláusula
de inalienabilidade.

Art. 11 - Os bens móveis públicos permitidos para uso da OSCIP
poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, os quais
integrarão o patrimônio do Estado.

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo dependerá de
prévia avaliação do bem e de expressa autorização do poder público.

Art. 12 - E facultada ao Poder Executivo a cessão especial de
servidor civil para OSCIP, com ou sem ônus para o órgão de origem,
condicionada à anuência do servidor.

§ 1° - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a
ser paga pela OSCIP.

§ 2° - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por OSCIP a servidor cedido com recursos provenientes
do termo de parceria, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao
exercício de função temporária de direção e assessoria.

§ 3° - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer
jus no órgão de origem.

§ 4° - Caso o servidor cedido com ônus para o órgão de origem
deixe de prestar serviços à OSCIP, poderá ser adicionada aos
créditos orçamentários destinados ao custeio do termo de parceria
parcela de recursos correspondente à remuneração do servidor,
desde que haja justificativa expressa da necessidade pela OSCIP.

§ 5° - A cessão de servidores de que trata este artigo não poderá
gerar a necessidade de substituição do servidor cedido, nomeação ou
contratação de novos servidores para o exercício de função idêntica
ou assemelhada na unidade administrativa cedente.

§ 60 - E vedada a participação de agentes públicos, a qualquer título,
em cargos diretivos da OSCIP, excetuados os servidores que lhe
forem cedidos.

Art. 13 - As entidades qualificadas como OSCIPs ficam qualificadas,
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para todos os efeitos legais, enquanto perdurar a qualificação,
como entidades de utilidade pública ou qualificadas como
Organização Social.

Art. 14 - São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos dos ais.
6°, § 4° e 10, § 1 2, desta lei, às entidades qualificadas como
Organização Social ou OSCIP pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos municípios, desde que a legislação dos demais entes
federados guarde reciprocidade com as normas desta lei.

Art. 15 - As OSCIPs poderão absorver parcialmente atividades e
serviços de órgãos e entidades do Poder Executivo, mediante a
celebração de termo de parceria, na forma prevista nos ais. 16, 17 e
18.

Capítulo III
Do Termo de Parceria

Seção 1
Dos Requisitos

Ai. 16 - Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o
ajuste passível de ser firmado entre o poder público e as entidades
qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de vínculo de
cooperação entre as partes para o fomento e a execução das
atividades de interesse público previstas no ai. 20 desta lei.

Ai. 17 - A celebração do termo de parceria será precedida de:
- consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de

atuação da entidade;
II - comprovação, pela OSCIP, da sua regularidade fiscal, de

suficientes condições para o exercício das atividades que constituem
o seu objeto social e apresentação das certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS e de relatório circunstanciado das atividades
sociais desempenhadas pela entidade no exercício imediatamente
anterior à apresentação da proposta do termo de parceria.

§ 1 0 - Quando houver possibilidade de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, poderá ser
realizado processo seletivo, nos termos do regulamento.

§ 2° - No caso de impossibilidade de execução do disposto no § 11
deste artigo, a celebração do termo de parceria será precedida de
publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de minuta de
termo de parceria e de convocação pública para apresentação de

rÀ



.1977
entidades interessadas.

Art. 18 - O termo de parceria firmado entre o poder público e a
OSCIP discriminará os direitos, as responsabilidades e as obrigações
das partes signatárias.

§ l o - O termo de parceria disporá, ainda, sobre:
- o objeto social da entidade, com a especificação de seu programa

de trabalho;
II - a especificação técnica detalhada do bem, do projeto, da obra ou

do serviço a ser obtido ou realizado;
III - as metas e os resultados a serem atingidos pela entidade e os

respectivos prazos de execução ou cronogramas;
IV - os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem

utilizados mediante a incorporação de indicadores de resultados;
V - a previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu

cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e dos
benefícios de pessoal a serem pagos a seus diretores e empregados
com recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria;

VI - as obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao
poder público, ao término de cada exercício, relatório sobre a
execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados e da
prestação de contas dos gastos e das receitas efetivamente
realizados, independentemente das previsões mencionadas no inciso
V deste parágrafo;

VII - a publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, a cargo
do órgão público signatário, do extrato do termo de parceria, do
demonstrativo da execução física e financeira e de prestação de
contas, conforme modelo simplificado estabelecido em decreto,
contendo os dados principais da documentação obrigatória constante
no inciso VI deste parágrafo, sob pena de não-liberação dos recursos
previstos no termo de parceria;

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que
especificar.

§ 20 - Os créditos orçamentários assegurados às OSCIPs serão
liberados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no
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termo de parceria.

§ 30 - E lícita a vigência simultânea de um ou mais termos de
parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal, de acordo com a
capacidade operacional da OSCIP.

§ 40 - o termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por
objeto social a promoção de saúde gratuita deverá observar os
princípios do art. 198 da Constituição da República e do art. 7 0 da Lei
Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Seção II
Do Acompanhamento e da Fiscalização

Art. 19 - A execução do objeto do termo de parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público afeto à área de
atuação correspondente à atividade fomentada e pelos conselhos de
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação.

§ 10 - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria
devem ser analisados no mínimo semestralmente por comissão de
avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a
OSCIP, que incluirá representantes indicados pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e pelos conselhos de políticas
públicas das áreas correspondentes de atuação.

§ 20 - A comissão encaminhará relatório semestral conclusivo sobre
a avaliação realizada à autoridade competente e ao conselho de
política pública da área correspondente de atuação.

§ 30 - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de
controle social previstos na legislação.

§ 4° - O órgão do poder público previsto no "capuf' poderá, na forma
do termo de parceria, designar supervisor para participar, com ou sem
poder de veto, de decisões da entidade fomentada relativas ao termo
de parceria.

§ 50 - A comissão de avaliação serão apresentados, no mínimo a
cada seis meses, os comprovantes de regularidade trabalhista e
previdenciária da entidade parceira.

Art. 20 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização
parceira, darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas e ao
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Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 21 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 21 desta lei,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público e à Advocacia-Geral do Estado, para que requeiram
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da
entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes, bem como de
agente público ou terceiro, que possam haver enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas
consubstanciadas na Lei Federal n.° 8.429, de 2 de junho de 1992, e
na Lei Complementar Federal n° 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1° - O pedido de seqüestro será processado de acordo com o
disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2° - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e
o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.

§ 30 - Até o término da ação, o poder público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis
e velará pelo prosseguimento das atividades sociais da OSCIP.

Art. 22 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias
contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio,
contendo os procedimentos a serem adotados para a contratação de
obras e serviços, bem como para compras com o emprego de
recursos provenientes do poder público, observados os princípios
estabelecidos no inciso 1 do art. 3 0 desta lei.

Capítulo IV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 23 - E vedada à entidade qualificada como OSCIP qualquer tipo
de participação em campanha de interesse político-partidário ou
eleitoral.

Art. 24 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as
informações pertinentes às OSCIPs.

Art. 25 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
qualificadas com base em outros diplomas legais poderão qualificar-se
como OSCIPs, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.



1980
Art. 26 - Os empregados contratados por OSCIP não guardam

nenhum vínculo empregatício com o poder público, inexistindo
também qualquer responsabilidade relativamente às obrigações, de
qualquer natureza, assumidas pela OSCIP.

Art. 27 - Os prazos previstos nos arts. 1° e 5°, III e IV, não serão
exigidos nos dois anos subseqüentes à publicação desta lei.

Art. 28 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 889/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 889/2003
dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 12/7/2003, foi a proposição
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A matéria
recebeu parecer favorável das outras comissões por que passou no 1°
turno e foi aprovada na forma do Substitutivo n° 3, apresentado por
esta Comissão na ocasião em que analisou as emendas apresentadas
em Plenário.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer no
20 turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise disciplina o Programa de Parcerias Público-
Privadas - PPP -, que representa uma nova forma de atuação
conjunta dos setores público e privado na implementação de
empreendimentos de infra-estrutura e prestação de serviços públicos.

Trata-se de um grande avanço na legislação mineira no que se
refere ao estabelecimento de uma norma jurídica que consolide de
forma clara e precisa a forma como se dará esse relacionamento.
Constitui também o PPP um importante instrumento para que o
Governo do Estado não só incentive o setor privado a investir em
grandes empreendimentos, fomentando, assim, o desenvolvimento de
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Minas, como também garanta à população a prestação de
serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade.

Não se pode deixar de mencionar que as parcerias surgem como
uma via alternativa e moderna para que o Estado, diante da grave
crise fiscal por que vem passando, consiga suprir o déficit de projetos
estruturadores, essenciais ao seu desenvolvimento.

O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno, tanto nas comissões
pelas quais passou quanto em Plenário. Preliminarmente, a Comissão
de Constituição e Justiça - CCJ - estudou de forma profunda e
acurada a proposição e, por meio do Substitutivo n° 1, efetuou a
adequação do seu texto às normas constitucionais e legais
norteadoras da matéria. As comissões que a sucederam
apresentaram importantes contribuições ao projeto, que foi aprovado
em Plenário, na forma do Substitutivo n° 3, proposto por esta
Comissão. Tal substitutivo, além de encampar todas as alterações
contidas no Substitutivo n° 1, da CCJ, e nas Emendas n

o
s 1 a 13, das

comissões, abarcou grande parte das sugestões propostas pelos
parlamentares em Plenário. Assim, o Substitutivo n° 3 reflete todo o
entendimento havido entre os grupos políticos desta Casa com o
objetivo de aprimorar a matéria e zelar pela primazia do interesse
público.

Passamos, a seguir, à análise da proposição. Na forma como foi
aprovado no 1° turno, o projeto permite a celebração de contratos de
parceria para a prestação de serviços públicos; para a construção, a
ampliação, a manutenção, a reforma e a exploração de bens públicos
ou de uso público e para a gestão e a implantação de
empreendimento público. Tais atividades poderão ocorrer em diversas
áreas de interesse social, como educação, saúde, assistência social,
transportes públicos, saneamento básico, segurança, sistema
penitenciário, defesa, justiça, ciência, pesquisa, tecnologia e
agronegócio, entre outras.

Ressalte-se que não será considerado PPP o contrato que
determinar a realização de obra sem atribuir ao contratado o encargo
de mantê-la e explorá-la por, no mínimo, 48 meses. Da mesma forma,
estão excluídos do conceito de parceria público-privada os contratos
que tiverem por objeto a mera terceirização de mão-de-obra; a
prestação isolada, não envolvendo conjunto de atividades, e os
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contratos de concessão e permissão com prazo inferior a cinco
anos e valor inferior a R$20.000.000,00. Tais normas imprimem às
parcerias um caráter de contratação especial, na qual os contratados
deverão realizar vultosos empreendimentos e, por isso, serão
protegidos com garantias específicas.

O Governo, para organizar a sua atuação na celebração desses
contratos e tornar públicos os seus objetivos, elaborará anualmente
um Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, que conterá todos
os projetos a serem desenvolvidos no período. O Plano deverá ser
elaborado pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-
Privadas e aprovado pelo Governador do Estado após a realização de
consulta pública. Ademais, para que um projeto seja inserido no
Plano, é necessária a apresentação de um estudo detalhado, que
comprove não só a vantagem econômica e operacional da proposta
para o Estado e o aumento da eficiência no emprego dos recursos
públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou
indireta, como também a viabilidade dos indicadores de resultados a
serem adotados e de parâmetros que vinculem o montante da
remuneração do parceiro aos resultados por ele atingidos.

E importante destacar que, na forma como foi aprovada no 1 0 turno,
a proposição assegurou à população o acesso a todos os dados e
informações que embasarem os projetos de parceria.

A proposição cuidou também de delinear bem claramente as
competências que não poderão ser delegadas ao particular quando da
celebração do contrato de PPP. São elas: a edição de atos jurídicos
com fundamento em poder de autoridade de natureza pública; as
atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa ou
regulatória e que envolvam poder de polícia; a direção superior de
órgãos e entidades públicos, bem como a que envolva o exercício de
atribuições indelegáveis, e a atividade de ensino que envolva
processo pedagógico, sem prejuízo de outras, já estabelecidas em lei.

Enfim, concluímos que o projeto vai ao encontro do interesse público
e dos princípios que orientam a atuação da administração pública,
devendo, pois, ser aprovado por esta Casa na forma do vencido no P
turno.

Visando a aprimorar a proposição, apresentamos a Emenda n° 1,
que estabelece a possibilidade de o Estado, desde que previsto no
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contrato de PPP, efetuar o pagamento das parcelas devidas ao
parceiro diretamente em favor da instituição financiadora do projeto de
parceria. Busca-se, com tal proposta, a simplificação das operações
financeiras decorrentes do contrato, evitando que o Estado pague ao
parceiro e este repasse o valor à instituição financiadora. Trata-se, em
suma, de uma simples transferência de recursos já devidos pelo
Estado, medida que, no nosso entendimento, diminuirá o custo das
operações financeiras decorrentes do contrato. E preciso também
esclarecer que não se trata de uma garantia ao financiamento tomado
pelo parceiro, uma vez que esse repasse de recursos do Estado em
favor da instituição financiadora está limitado ao valor pactuado com o
parceiro e condicionado ao seu desempenho na execução do serviço
ou obra contratada.

Acatamos, também, a sugestão da Deputada Jô Moraes de se
elucidar que a competência do parceiro para praticar atos inerentes ao
processo de desapropriação se dará nos limites da delegação
previstos na legislação federal que rege a matéria. Para tanto,
propomos alterar-se a redação do inciso VI do art. 14 do vencido. Com
o mesmo objetivo, a Emenda n° 3 pretende explicitar que a
remuneração do parceiro por meio da transferência de bens móveis e
imóveis se dará na forma da lei.

Conclusão
Com base no exposto, somos pela aprovação, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 889/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescentem-se os seguintes § 2 0 e 30 ao art. 15 do vencido,

renumerando-se os demais:
"Art. 15- ...............
§ 2° - Desde que haja previsão expressa no contrato de parceria, o

Estado poderá efetuar o pagamento das parcelas devidas ao
contratado, apuradas nos termos do §1° deste artigo, diretamente em
favor da instituição que financiar o objeto do contrato de parceria
público-privada, observadas as seguintes condições:

§ 30 - O pagamento a que se refere o § 2° deste artigo se dará nas
mesmas condições pactuadas com o parceiro, limitando, em qualquer
caso, ao montante apurado e liquidado em favor deste.".
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EMENDA N°2

Acrescente-se no inciso VI do art. 14 do vencido a expressão "atos
delegáveis da" após o termo "incumbir-se de".

EMENDA N° 3
Acrescente-se no inciso IV do art. 15 do vencido a expressão "na

forma da lei" após a palavra "imóveis".
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 889/2003

Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas, destinado a disciplinar e promover a realização de parcerias
público-privadas no âmbito da administração pública estadual.

Parágrafo único - As parcerias público-privadas de que trata esta lei
constituem contratos de colaboração entre o Estado e o setor
particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada
caso, o ente privado participa da implantação e do desenvolvimento
de obra, serviço ou empreendimento público, bem como da
exploração e da gestão das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe
contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e sendo
remunerado segundo o seu desempenho na execução das atividades
contratadas.

Art. 2 0 - O Programa observará as seguintes diretrizes:
- eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos

recursos públicos;
II - qualidade e continuidade na prestação dos serviços;
III - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;
IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privados

responsáveis pelo serviço;
V - garantia de sustentabilidade econômica da atividade;
VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços;
VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos;
VIII - indisponibilidade das funções reguladora, controladora e

fiscalizadora do Estado;
IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões;
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X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;
XI - participação popular, mediante consulta pública.
Art. 30 - As ações de governo relativas ao Programa serão

estabelecidas no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser
elaborado nos termos dos art. 7 0 desta lei.

Capitulo II
Das Parcerias Público-Privadas

Art. 40 - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo Estado,
e por suas entidades da administração indireta, com o ente privado,
por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta lei.

Art. 5° - Podem ser objeto de parceria público-privada:
- a prestação de serviços públicos;

II - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão
de instalações de uso público em geral, bem como de vias públicas e
de terminais estaduais, incluídas as recebidas em delegação da
União;

III - a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos
integrantes de infra-estrutura destinada a utilização pública;

IV - a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a
administração de recursos humanos, materiais e financeiros;

V - a exploração de bem público;
VI - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do

Estado, incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos
e técnicas de gerenciamento e gestão.

§ 1° - As atividades descritas nos incisos do "caput" deste artigo
poderão ser desenvolvidas nas seguintes áreas:

- educação, saúde e assistência social;
II - transportes públicos;
III - saneamento básico;
IV - segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;
V - ciência, pesquisa e tecnologia;
VI - agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na

agroindustrialização;
VII - outras áreas públicas de interesse social ou econômico.
§ 20 - Não serão consideradas parcerias público-privadas:

- a realização de obra prevista no inciso II do "caput" deste artigo
sem atribuição ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por,
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no mínimo, quarenta e oito meses;

II - a terceirização de mão-de-obra, como único objeto do contrato;
III - a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades;
IV - os contratos de concessão e permissão com prazo inferior a

cinco anos e valor inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
§ 30 - E vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que

contenha informações de natureza sigilosa.
Art. 6° - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a

delegação a ente privado, sem prejuízo de outras vedações previstas
em lei, das seguintes competências:

- edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autoridade
de natureza pública;

II - atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e
regulatória e que envolvam poder de polícia;

III - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a
que envolva o exercício de atribuições indelegáveis;

IV - atividade de ensino que envolva processo pedagógico.
§ 1° - Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições

delegáveis da entidade ou do órgão público, a celebração do contrato
dependerá de prévia autorização legal para a extinção do órgão ou da
entidade.

§ 2° - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso II deste artigo
a delegação de atividades que tenham por objetivo dar suporte técnico
ou material às atribuições nele previstas.

Capítulo III
Do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas

Seção 1
Da Organização do Plano

Art. 70 - O Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano Estadual
de Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e definirá as
ações de governo no âmbito do Programa e apresentará,
justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem
executados pelo Poder Executivo Estadual.

§ 1° - O órgão ou a entidade da administração estadual interessados
em celebrar parceria encaminharão o respectivo projeto, nos termos e
prazos previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas - CGP -, criado no art. 19 desta lei.

rs



1987
§ 2 0 - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano

Estadual de Parcerias Público-Privadas, o qual será submetido à
aprovação, mediante decreto, do Governador do Estado, após a
realização de consulta pública, na forma de regulamento.

Art. 80 - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos
provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do
grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP.

Art. 90 - O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de
cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano
Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Seção II
Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Art. 10 - Os projetos de parceria público-privadas encaminhados ao
CGP, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento,
deverão conter estudo técnico que demonstre, em relação ao serviço,
à obra ou ao empreendimento a ser contratado:

- a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado
e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos,
relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta;

II - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em
função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos,
bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração
aos resultados atingidos;

III - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do
serviço, de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo
contratado;

V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao
objeto a ser executado.

Parágrafo único - Fica assegurado acesso público aos dados e às
informações que embasaram o estudo referido neste artigo.

Seção III
Dos Instrumentos de Parceria Público-Privada

Art. 11 - São instrumentos para a realização das parcerias público-
privadas:

- a concessão de serviço público, precedida ou não de obra
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pública;

II - a concessão de obra pública;
III - a permissão de serviço público;
IV - a subconcessão;
V - outros contratos ou ajustes administrativos.
Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no

art. 11 desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de
concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e
contratos e atenderão às seguintes exigências:

- indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo
contratado e do cronograma de execução, definidos os prazos
estimados para o seu alcance;

li - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a
serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a
qualidade do serviço;

III - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos
investimentos, quando for o caso, e remuneração do contratado pelos
serviços oferecidos;

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto
financeiro-orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e
nos subseqüentes, abrangendo a execução integral do contrato.

§ 1° - O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver
previsto nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou
do Plano Plurianual de Ação Governamental.

§ 2 0 - Os editais e contratos de parceria público-privada serão
submetidos a consulta pública, na forma de regulamento.

§ 30 - Ao término da PPP, a propriedade do bem móvel ou imóvel
objeto do contrato caberá à administração pública, salvo disposição
contratual em contrário.

Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no
ar[. 11 desta lei poderão prever mecanismos amigáveis de solução de
divergências contratuais, inclusive por meio de arbitragem.

§ 1° - Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre
pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da
matéria, devendo o procedimento ser realizado de conformidade com
regras de arbitragem de órgão arbitral institucional ou entidade
especializada.
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§ 20 - A arbitragem terá lugar na Capital do Estado de Minas

Gerais, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações
necessárias para assegurar a sua realização e a execução da
sentença arbitral.

Art. 14 - São obrigações do contratado na parceria público-privada:
- demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução

do contrato;
II - assumir compromisso de resultados definido pela administração,

facultada a escolha dos meios para a execução do contrato, nos
limites previstos no instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;
IV - submeter-se à fiscalização da administração, sendo livre o

acesso dos agentes públicos às instalações, às informações e aos
documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis;

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos
expressos previstos no contrato e no edital de licitação;

VI - incumbir-se de desapropriação, quando prevista no contrato e
mediante outorga de poderes pelo poder público, caso em que será do
contratado a responsabilidade pelo pagamento das indenizações
cabíveis.

§ 10 - Ao poder público compete declarar de utilidade pública área,
local ou bem que sejam apropriados ao desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do
contrato e à implementação de projeto associado, bem como,
ressalvada a hipótese do inciso VI deste artigo, promover a sua
desapropriação diretamente.

Art. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou
mais das seguintes formas:

- tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal
de concessão e permissão de serviços públicos;

II - recursos do Tesouro Estadual ou de entidade da administração
estadual;

III - cessão de créditos do Estado e de entidade da administração
estadual, excetuados os relativos a impostos;

IV - transferência de bens móveis e imóveis;
V - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação

aplicável;
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VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos

e outros bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes,
bancos de dados;

VII - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de
projetos associados.

§ 1° - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu
desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento
em que o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver
disponível para utilização.

§ 20 - Os ganhos econômicos decorrentes da modernização, da
expansão ou da racionalização de atividade desenvolvida pelo
contratado, bem como da repactuação das condições de
financiamento, serão compartilhados com o contratante.

§ 30 - Para determinação de prioridade no pagamento, as despesas
decorrentes do contrato terão, quando previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LIDO -, tratamento idêntico ao do serviço da dívida
pública, nos termos do § 20 do art. 90 da Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio
de:

- garantias reais, pessoais, fidejussórias e seguros;
II - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança

de créditos do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a
impostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos
de contratante e contratado;

III - vinculação de recursos do Estado, inclusive por meio de fundos
específicos, ressalvados os impostos.

Art. 17 - O contrato e o edital de licitação poderão prever, para a
hipótese de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do
Estado, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação
federal aplicável, que:

- o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros,
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Estadual;

II - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a
faculdade de suspensão dos investimentos em curso, bem como a
suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à
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continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização
pública de infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão
judicial;

III - o valor do débito poderá ser pago ou amortizado com o valor
que seria compartilhado com o contratante nos termos do § 2 0 do art.
15.

Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
que não seja remunerado por tarifa cobrada dos usuários e que
obrigue o contratado a fazer investimento inicial superior a
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez
e superior a trinta anos.

Capítulo III
Disposições Finais

Art. 19 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGP -, vinculado à Governadoria do Estado de Minas
Gerais.

§ 10 - Caberá ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias
Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos
e suas prorrogações.

§ 2° - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e terá em
sua composição, como membros efetivos, o Advogado-Geral do
Estado e os Secretários de Desenvolvimento Econômico, de
Planejamento e Gestão, da Fazenda, de Transportes e Obras
Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e, como membro eventual,
o titular da Pasta diretamente relacionada com o serviço ou a
atividade objeto de parceria público-privada.

§ 30 - Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio
de unidade operacional de coordenação de parcerias público-privadas
- Unidade PPP -, nos termos de regulamento, executar as atividades
operacionais e de coordenação de parcerias público-privadas,
assessorar o CGP e divulgar os conceitos e metodologias próprios
dos contratos de parcerias público-privadas, bem como dar suporte
técnico na formatação de projetos e contratos, especialmente nos
aspectos financeiros e de licitação, junto às Secretarias de Estado.

Art. 20 - Ficam criados no Quadro Especial constante do Anexo 1 da
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Lei Delegada n° 108, de 9 de janeiro de 2003, os seguintes cargos
de provimento em comissão, de recrutamento amplo:

- 2 (dois) cargos de Diretor de Projeto, código MG-88, símbolo AS-
96;

II - 2 (dois) cargos de Gerente de Programa, código MG-91, símbolo
GF-01;

III - 1 (um) cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-
18.

Parágrafo único - A lotação e a identificação dos cargos de que trata
esta lei será feita por decreto.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°9.444, de 25 de novembro de 1987, e a Lei ri 0 10.453, de 22 de
janeiro de 1991.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Fábio Avelar - Antônio Júlio - Rogério Correia.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.004/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.00412003, de autoria do Governador do
Estado, altera a denominação os objetivos sociais da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências.

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões por que passou
em V turno, tendo sido aprovada com as Emendas n

o
s 1, apresentada

pela Comissão de Constituição e Justiça, 2 a 5, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública, e 10 e 18, apresentadas em
Plenário.

Retorna o projeto a esta Comissão para o 2 0 turno e para que seja
elaborada a redação do vencido, no 1 1 turno, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em análise tem como finalidade a criação da Companhia

de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG - por
meio da transformação da Companhia Mineradora de Minas Gerais -
COMIG - e da incorporação da Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI -, da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -
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e dos ativos da Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado de Minas Gerais - CODEURB -, em liquidação.

A matéria faz parte do novo formato conferido às ações do Governo
Estadual, que terão como princípios orientadores o planejamento, a
gestão pública empreendedora e a estruturação de uma rede
integrada em parceria com a iniciativa privada. De acordo com a
mensagem do Chefe do Executivo, a CODEMIG passará a suprir
recursos complementares aos das ações de Governo, reforçando o
compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Estado.

A proposição está em consonância com as diretrizes constitucionais
e atende ao interesse público, razões pelas quais somos favoráveis à
efetivação da iniciativa do Governador do Estado.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.004/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.004/2003

Altera a denominação e os objetivos sociais da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica alterada a denominação da Companhia Mineradora de

Minas Gerais - COMIG - para Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG.

Parágrafo único - A CODEMIG fica vinculada à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico.

Art. 20 - A CODEMIG tem por objeto:
- a contratação ou a execução de projetos, obras, serviços e

empreendimentos de interesse do desenvolvimento do Estado;
II - atividades de fomento complementar ao desenvolvimento

econômico do Estado;
III - a promoção de estudos e projetos, implantação e operação de

áreas industriais planejadas, em locais estratégicos econômica e
socialmente, respeitados os planos diretores municipais e as
exigências ambientais;

IV - a pesquisa e a lavra de minério em qualquer parte do território
nacional e no exterior;

V - o beneficiamento, a industrialização, a exploração e qualquer
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outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral,
direta ou indiretamente;

VI - a pesquisa e a exploração dos recursos hidrominerais em
qualquer parte do território nacional;

VII - a proteção e a preservação dos mananciais das estâncias
hidrominerais de que a CODEMIG detém a concessão;

VIII - a construção e administração de hotéis e o fomento do turismo
nas estâncias hidrominerais e turísticas do Estado;

IX - a desapropriação, a aquisição, a alienação, a oneração, a
permuta, a locação e o arrendamento de terrenos e imóveis
destinados à implantação de empresas;

X - o recebimento, a título de dação em pagamento pela alienação
de seus imóveis do ativo circulante, de bens em geral, mediante
avaliação prévia;

XI - a administração de bens dominicais do Patrimônio do Estado.
§ 1° - E vedado à CODEMIG assumir obrigações relativas a obras e

serviços de engenharia que impliquem descontinuidade ou
descumprimento de meta física ou cronograma físico-financeiro de
obras contratadas anteriormente à promulgação desta lei, para
pagamento com recursos da COMIG, direta ou indiretamente.

§ 20 - O disposto no § 1° deste artigo não se aplica a recursos
transferidos para órgãos da administração direta ou indireta do
Estado.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as providências e
promover as medidas necessárias à incorporação pela CODEMIG da
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -, da
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e dos ativos da
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais -
CODEURB -, em liquidação.

Parágrafo único - A CODEMIG sucederá, em virtude da
incorporação, para todos os efeitos, as entidades arroladas no "caput"
deste artigo em todos os direitos e obrigações.

Art. 40 - A CODEMIG poderá receber delegação do Estado para
colaborar no cadastro e na administração do patrimônio imobiliário do
Estado quando se tratar de bens dominicais.

Art. 50 - O Estado de Minas Gerais participará do capital social da
CODEMIG com o mínimo de 51% (cinqüenta e um por cento) de
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ações nominativas com direito a voto e não poderá transferir o
controle acionário da empresa sem autorização legislativa.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 925/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 925/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, que

declara de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte
Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo, 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° 925/2003
Declara de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte

Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Cidadania

Negra de Monte Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.078/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.078/2003, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá
outras providências, foi aprovado em turno único, na forma do
Substitutivo n° 2, com as Emendas n

o
s 69, 73 a 76, 78, 79, 82 a 84 e a

Subemenda n° 1 à Emenda n° 77, ficando rejeitado o § 5 0 do art. 113
da Lei n° 6.763, a que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 2.

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

Deve-se registrar que a Comissão de Redação resolveu acolher, no
caso especial deste projeto, o uso de numeração seguida de letra
para indicar acréscimo de artigo a lei em vigor.

Esse artifício ainda não foi oficialmente utilizado no Estado em
nenhuma de suas leis modificativas. Sua adoção, porém, deverá
ocorrer assim que o Projeto de Lei n° 43412003, em tramitação nesta
Casa, que trata da elaboração, alteração e redação das leis, for
convertido em lei. A proposição já recebeu parecer favorável, em 10
turno, das comissões a que foi distribuído e está pronto para a
votação em Plenário. Sabe-se, também, que está em vigor regra
semelhante para a legislação federal (Lei Complementar n° 95, de 26
de fevereiro de 1998).

Considerando a complexidade das leis tributárias do Estado,
especialmente da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e a
grande dificuldade de acrescentar a ela dispositivos sem alterar a sua
numeração original - renumerá-la seria, do ponto de vista da técnica
legislativa, reprovável -, optamos por antecipar, neste caso específico,
a nova regra para as leis modificativas, sabendo, entretanto, que a
generalização do seu uso deverá ser feita de modo sistemático, sob a
orientação de diretriz legal no âmbito estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.078/2003
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária no Estado, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10_ A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
'Art.12—( ... )
§ 28 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com veículos
automotores.

§ 29 - A redução a que se refere o § 28 deste artigo poderá ser
condicionada à retenção e ao recolhimento do imposto por
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substituição tributária, relativamente às operações subseqüentes,
ressalvadas as seguintes hipóteses:

- recebimento pelo importador de veículo importado do exterior;
- saída do veículo promovida pelo estabelecimento industrial

fabricante ou importador diretamente a consumidor ou usuário final,
inclusive quando destinado ao ativo permanente do adquirente.

(...)
Art. 89—C..)
§ 10 - O Poder Executivo contabilizará a receita das taxas previstas

nesta lei, discriminada pelo menor nível de especificação
orçamentária.

§ 2 0 - Os demonstrativos de execução orçamentária da receita

deverão discriminar as taxas previstas nesta lei e especificar o valor

mensal e o acumulado do ano, na forma prevista no § 1° deste artigo.

§ 3° - Em nenhuma hipótese haverá cobrança cumulativa das taxas
previstas nos subitens 2.40 ou 2.41 da Tabela A ou nos subitens 5.10
ou 5.11 da Tabela D, autorizada a exigência de apenas uma delas,
conforme o órgão que efetivamente prestar o serviço, no momento da
ocorrência do fato gerador.

Art. 90—( ... )
§ 40 - Fica vinculada à Secretaria de Estado de Saúde a receita

proveniente da arrecadação das taxas previstas nos itens 3 e 4 da
Tabela A anexa a esta lei.

(...)
§ 7° - E vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se

refere o subitem 2.41 da Tabela A anexa a esta lei a sociedade
seguradora beneficiada sem a comprovação do pagamento
antecipado da respectiva taxa.

§ 80 - O custo das taxas previstas nos subitens 2.40 e 2.41 da
Tabela A anexa a esta lei não poderá ser acrescido ao valor do
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT - nem poderá ser repassado ao proprietário
do veículo automotor.

Art. 91 -
III - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno,
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na forma estabelecida em regulamento e desde que haja
reciprocidade de tratamento tributário;

Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo os valores
expressos em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -
constantes nas Tabelas A e C anexas a esta lei, vigentes na data do
efetivo pagamento, observado o prazo legal.

(...)
Art. 93—(...)
§ 40 - A receita proveniente da arrecadação das taxas previstas nos

itens 2 a 6 da Tabela C anexa a esta lei fica vinculada ao Fundo
Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Art. 94—( ...)
Parágrafo único - Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos

subitens 2.40, 2.41, 4.1 e 4.2 da Tabela A são as sociedades
seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

(...)
Art. 96— (...)
§ 30 - Na hipótese do subitem 2.40 da Tabela A anexa a esta lei, o

valor da taxa será retido na conta do Tesouro Estadual em
estabelecimento da rede bancária credenciado para o recolhimento do
tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.

(. ..)
Art. 98—(...)
l—( ...)
a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de

atraso, até o trigésimo dia;
b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao

sexagésimo dia de atraso;
c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de

atraso;

Art. 103—(...)
V - o inventário e o arrolamento de bens que não excedam o limite

de 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs;
VI - o pedido de alvará judicial que não exceda o limite de 25.000

(vinte e cinco mil) UFEMGs;
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(...)
VIII - o processo em que for vencido o beneficiário da assistência

judiciária ou a pessoa jurídica de direito público interno;
(. ..)
XIV - a ação de interesse de partido político ou de templo de

qualquer culto.
Art. 104 - A Taxa Judiciária tem por base de cálculo o valor da

causa combinado com a competência da vara e será cobrada de
acordo com a Tabela J anexa a esta lei.

§ 1° - Os valores constantes na Tabela J são expressos em
UFEMG, devendo ser observado o valor vigente na data do efetivo
pagamento.

§ 2° - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará suas tabelas em
unidade monetária nacional.

Art. 107—C..)
- de ordinário, antes da distribuição do feito na primeira e na

segunda instância ou do despacho do pedido inicial ou da
reconvenção;

§ 40 - Redistribuído o feito a outra vara da Justiça Estadual, não
haverá novo pagamento de Taxa Judiciária.

§ 50 - Não haverá restituição da taxa quando se declinar da
competência para outro órgão jurisdicional.

Art. 108 - A fiscalização da Taxa Judiciária compete aos escrivães
de primeira e segunda instâncias, aos contadores e funcionários da
Fazenda Estadual, aos relatores nos processos de competência
originária do Tribunal e em segunda instância, aos Juizes de Direito,
Promotores de Justiça, Procuradores do Estado e representantes da
Fazenda nas respectivas comarcas.

Art. 112 - A falta de pagamento da Taxa Judiciária ou seu
pagamento a menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa,
calculada sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e
acessórios, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada
multa de mora no valor de:
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a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia

de atraso, até o trigésimo dia;
b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao

sexagésimo dia de atraso;
c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de

atraso;
II - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%

(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias contados do recebimento do
Auto de Infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea la11 e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ 1 0 - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o
pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

§ 20 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto

no inciso 1 deste artigo;
2) reduzida em conformidade com o inciso li, com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 3° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Art. 113—( ... )
IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.
(.. .)
§ 20 - A receita proveniente da arrecadação da Taxa de Segurança

Pública fica vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social,
observado o disposto no § 3 0 deste artigo.

§ 3 0 - O produto da arrecadação da taxa a que se refere a Tabela B
anexa a esta lei será aplicado, no percentual mínimo de 50%
(cinqüenta por cento), no reequiparnento da unidade operacional de
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execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada
no Município onde foi gerada a receita.

§ 40 - O Poder Executivo divulgará com periodicidade quadrimestral,
em sua página oficial na internet, o demonstrativo atualizado da
execução orçamentária da Taxa de Segurança Pública, o qual
conterá:

- a receita mensal e a acumulada no ano, discriminadas por órgão
e por item, de cada uma das tabelas;

II - a despesa executada tendo como fonte os recursos da Taxa de
Segurança Pública mensal e acumulada no ano, discriminada por
órgão, por natureza e por grupo de despesa.

Art. 114—( ...)
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno,
na forma estabelecida em regulamento e desde que haja
reciprocidade de tratamento tributário;

§ 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir em até 50%
(cinqüenta por cento) o valor da taxa de que trata o subitem 4.8 da
Tabela D anexa a esta lei quando se tratar de veículo destinado
exclusivamente a atividade de locação, devidamente comprovada nos
termos da legislação aplicável, de propriedade de pessoa física ou
jurídica com atividade de locação de veículos ou na sua posse em
virtude de contrato formal de arrendamento mercantil.

§ 20 - Relativamente ao item 2 da Tabela B anexa a esta lei,
somente se aplica a isenção, na forma estabelecida em regulamento,
quando se tratar de edificação:

- utilizada por órgão público e demais pessoas jurídicas de direito
público interno;

II - utilizada por entidade de assistência social sem fins lucrativos e
reconhecida pelo poder público, desde que esta:

a) não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda,
a qualquer título;

b) aplique integralmente no País os recursos destinados à
manutenção de seus objetivos institucionais;

c) mantenha escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
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III - residencial, na forma prevista no inciso Ido § 3° do art. 115,

que tenha Coeficiente de Risco de Incêndio de até 11.250 MJ (onze
mil duzentos e cinqüenta megajoules);

IV - residencial, na forma prevista no inciso 1 do § 3° do art. 115, que
tenha Coeficiente de Risco de Incêndio superior a 11.250 MJ (onze mil
duzentos e cinqüenta megajoules), desde que se situe em Município:

a) que não pertença a região metropolitana e que não possua
unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais;

b) que pertença a região metropolitana e, cumulativamente:
1) não possua unidade operacional de execução do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais;
2) cujo valor do Produto Interno Bruto - PIB - por habitante tenha

sido igual ou inferior à metade da média do Estado, observado o
disposto no § 3 0 deste artigo;

V - não residencial, na forma prevista nos incisos II e III do § 3 1 do
art. 115, localizada em Município onde não exista unidade operacional
de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, desde
que, cumulativamente:

a) não pertença a região metropolitana;
b) tenha Coeficiente de Risco de Incêndio inferior a 2.000.000 MJ

(dois milhões de rnegajoules).
§ 30 - Para efeito do disposto no item 2 da alínea "b" do inciso IV do

§ 20 deste artigo, considera-se PIB por habitante o valor do PIB de
cada Município dividido pela respectiva população, com base em
informações fornecidas pela Fundação João Pinheiro - FJP -
referentes ao ano de 2000.

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os
valores expressos em UFEMG constantes nas Tabelas B, D e M
anexas a esta lei, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o
prazo legal.

§ 1° - Para a cobrança das taxas a que se reterem os subitens 1.2.1
a 1.2.4 da Tabela B, considerar-se-á a área do imóvel sob risco de
incêndio e pânico, edificada ou não, excluídas as áreas destinadas a
jardinagem, reflorestamento, mata nativa e as áreas consideradas
impróprias por terem características geológicas ou topográficas que
impossibilitem a sua exploração.
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§ 20 - A taxa prevista no item 2 da Tabela B terá seu valor

determinado pelo Coeficiente de Risco de Incêndio, expresso em
megajoules (MJ), que corresponde à quantificação do risco de
incêndio na edificação, obtido pelo produto dos seguintes fatores:

- Carga de Incêndio Específica, expressa em megajoules por
metro quadrado (MJ/m 2), em razão da natureza da ocupação ou uso
do imóvel, respeitada a seguinte classificação:

a) residencial: 300 MJ/m2;
b) comercial ou industrial, conforme Tabela C-1 do Anexo C da NBR

14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -
observado o disposto nos § 30 a 60 deste artigo;

II - área de construção do imóvel, expressa em metros quadrados;
III - Fator de Graduação de Risco, em razão do grau de risco de

incêndio na edificação, conforme a seguinte escala:
a) Carga de Incêndio Específica até 300 MJ/m 2: 0,50 (cinqüenta

centésimos) para a classe a que se refere o inciso 1 do § 3° deste
artigo;

b) Carga de Incêndio Específica até 2.000 MJ/m 2: 1,0 (um inteiro)
para as classes a que se referem os incisos II e III do § 3 0 deste artigo;

c) Carga de Incêndio Específica acima de 2.000 MJ/m2: 1,50 (um
inteiro e cinqüenta centésimos) para as classes a que se referem os
incisos II e III do § 3 0 deste artigo.

§ 30 - Para os efeitos desta lei, observado o disposto na Tabela B-1
do Anexo B da NBR 14432 da ABNT, classifica-se como:

- residencial a edificação com ocupação ou uso enquadrada no
Grupo A;

II - comercial a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos B, C, O, E, F, G e H, inclusive apart-hotel;

III - industrial a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos 1 e J.

§ 4° - Caso haja mais de uma ocupação ou uso na mesma
edificação, prevalecerá aquela de maior Carga de Incêndio Específica.

§ 50 - O contribuinte cujo imóvel se enquadra na classificação
estabelecida na alínea "b" do inciso 1 do § 20 deste artigo deverá
cadastrar-se no prazo e na forma estabelecidos em regulamento.

§ 6 0 - Para efeito de determinação da Carga de Incêndio Específica,
não tendo sido realizado o cadastramento voluntário a que se refere o
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§ 50 deste artigo, considerar-se-á, para a edificação comercial, a
quantidade de 400 (quatrocentos) MJ/m 2 e, para a industrial, de 500
(quinhentos) MJ/m 2, ressalvado ao Fisco ou ao Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, em qualquer hipótese, apurar a carga efetiva.

§ 7° - As menções à NBR 14432 da ABNT entendem-se feitas a
norma técnica que a substituir, naquilo que não forem incompatíveis,
devendo o regulamento dispor sobre a forma de atualização da
classificação prevista no § 3° deste artigo.

§ 80 - Na hipótese de unidade residencial plurifamiliar ou unidade
não residencial em condomínio, observar-se-á, para efeito do inciso II
do § 20 deste artigo, a respectiva fração ideal.

Art. 116 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é a pessoa
física ou jurídica que promova atividade prevista nas Tabelas B, D e M
anexas a esta lei, ou dela se beneficie.

§ 1° - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública prevista no item 2
da Tabela B é o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor, a
qualquer título, de bem imóvel por natureza ou por acessão física
situado na zona urbana, assim definida na legislação do respectivo
Município.

§ 2° - Contribuintes da Taxa de Segurança Pública prevista no
subitem 3.1 da Tabela B e nos subitens 5.10 e 5.11 da Tabela D são
as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

(. ..)
Art. 118—Ç..)
II - para renovação ou revalidação, quando a taxa for anual, até 31

de março do exercício em que ocorrer a renovação ou a revalidação;
III - na hipótese do item 2 da Tabela B anexa a esta lei, anualmente,

a partir do primeiro dia útil do segundo trimestre, na forma e no prazo
estabelecidos em regulamento, pelo serviço posto à disposição do
contribuinte;

IV - na hipótese do item 3 da Tabela B anexa a esta lei, na forma e
no prazo estabelecidos em regulamento.

§ 1° - E vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se
refere o subitem 5.11 da Tabela D anexa a esta lei a sociedade
seguradora beneficiada sem a comprovação do pagamento
antecipado da respectiva taxa.

§ 20 - O custo das taxas previstas nos subitens 5.10 e 5.11 da

rÀ
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Tabela D anexa a esta lei não poderá ser acrescido ao valor do
DPVAT nem poderá ser repassado ao proprietário do veículo
automotor.

(...)
Art.120—(...)
l—( ...)
a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de

atraso, até o trigésimo dia;
b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao

sexagésimo dia de atraso;
c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de

atraso;
(...)

Capítulo V
Da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de

Domínio das Rodovias
Seção 1

Da Incidência
Art. 120A - A Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da

Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR - é devida pelo exercício
regular do poder de polícia do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - relativo à
fiscalização e controle do uso ou ocupação da faixa de domínio e
terrenos adjacentes de rodovia estadual ou federal delegada ao
Estado, inclusive a que for objeto de concessão, visando garantir a
segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio ambiente e o
patrimônio público, nas seguintes hipóteses:

- realização de análise ou parecer técnico sobre projeto para
obtenção de autorização de acesso a propriedade lindeira à faixa de
domínio;

II - ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a
instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia
elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica ou
assemelhados e base para antena de comunicação, de correia
transportadora de minério e afins, de rede de adução, emissão ou
distribuição de água e esgoto, de gasoduto, oleoduto e tubulações
diversas;
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III - instalação de dispositivo visual por qualquer meio físico, tal

como "outdoor", placa, painel, letreiro, cartaz ou pintura nas faixas de
domínio e nas áreas adjacentes;

IV - ocupação pontual da faixa de domínio por empreendimento
comercial, industrial ou prestador de serviços, exclusive o respectivo
acesso;

V - ocupação pontual na faixa de domínio para instalação de torre ou
antena.

Parágrafo único - A receita proveniente da arrecadação da TFDR
fica vinculada ao FUNTRANS.

Seção II
Das Isenções

Art. 120B - E isenta da TFDR:
- a pessoa física proprietária de imóvel lindeiro à rodovia,

relativamente à ocupação longitudinal ou transversal da faixa de
domínio por rede de energia elétrica de baixa tensão, de telefonia
convencional, de telecomunicações, de esgoto ou de passagem de
água ou por cabos subterrâneos, que comprove que esses serviços se
destinam exclusivamente a uso próprio, na condição de consumidor
final, na forma estabelecida em regulamento;

II - relativamente ao subitem 2.3.2 da Tabela N anexa a esta lei, a
ocupação pontual para instalação de engenho ou dispositivo visual
destinado a informações do próprio estabelecimento comercial,
industrial, prestador de serviços ou produtor rural, nas áreas
adjacentes à faixa de domínio pertencentes ao estabelecimento e que
sejam ininterruptas no mesmo domicílio fiscal.

Seção III
Da Base de Cálculo

Art. 120C - A TFDR tem por base de cálculo os valores expressos
em UFEMG constantes na Tabela N anexa a esta lei, vigentes na data
do efetivo pagamento, observado o prazo legal.

Parágrafo único - Para obtenção do valor da base de cálculo relativa
às ocupações constantes nos subitens 2.1 e 2.2 da Tabela N,
multiplica-se o valor constante nos referidos subitens pelos seguintes
fatores:

- fator relativo à localização da ocupação:
a) sob o canteiro central —2,0;
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b) entre os bordos da pista de rolamento e os limites laterais da

plataforma - 2,0;
c) entre as linhas do ofset e a cerca de vedação de seu lado

correspondente - 1,0;
II - fator relativa ao nível socioeconômico da região de localização

da ocupação, em rodovia sob a jurisdição das Coordenadorias
Regionais do DER-MG:

a) Belo Horizonte, Pará de Minas, Diamantina, Curvelo, Itabira,
Oliveira, Formiga e Abaeté - 1,0;

b) Barbacena, Ubá, Ponte Nova, Manhumirim, Juiz de Fora e
Coronel Fabriciano - 1,0;

c) Varginha, Poços de Caldas, Itajubá e Passos - 1,0;
d) Araxá, Uberlândia, Fatos de Minas, Monte Carmelo, Uberaba e

ltuiutaba - 1,0;
e) Guanhães, Governador Valadares, Teófilo Otôni e Capelinha -

0,9;
f) Montes Claros, Brasília de Minas, Janaúba, Pirapora e Januária -

0,8;
g) Paracatu, Arinos e João Pinheiro - 0,7;
h) Jequitinhonha, Araçuaí, Pedra Azul e Salinas - 0,7.

Seção IV
Dos Contribuintes

Art. 120D - Contribuinte da TFDR é a pessoa física ou jurídica que
venha a usar ou ocupar a faixa de domínio de rodovia estadual ou
federal delegada ao Estado, inclusive a que for objeto de concessão.

Seção V
Da Forma de Pagamento

Art. 120E - A TFDR será recolhida mediante documento de
arrecadação em modelo instituído por resolução do Secretário de
Estado de Fazenda, em estabelecimento bancário autorizado,
diretamente à conta do FUNTRANS.

Seção VI
Dos Prazos de Pagamento

Art. 120F - A TFDR será exigida na forma e no prazo estabelecidos
em regulamento.

Seção VII
Da Fiscalização
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Art. 1200 - A fiscalização da TFDR compete à Secretaria de

Estado de Fazenda e ao DER-MO, observadas as respectivas
competências legais.

Seção VIII
Das Penalidades

Art. 120H - A falta de pagamento da TFDR ou seu pagamento a
menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada
sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e
acessórios, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada
multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

II - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias contados do recebimento do
Auto de Infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea 'a" e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ l o - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o
pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

§ 2 0 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
1) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto

no inciso 1 deste artigo;
2) reduzida em conformidade com o inciso II, com base na data de

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.

rs
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§ 3° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.".
Art. 20 - A Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo 1 desta lei.
Art. 30 - A Tabela B da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.
Art. 40 - A Tabela C da Lei n.° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo III desta lei.
Art. 5 0 - A Tabela D da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei.
Art. 60 - A Tabela J da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar na forma do Anexo V desta lei.
Art. 70 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida

da Tabela M, na forma do Anexo VI desta lei.
- Art. 80 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida

da Tabela N, na forma do Anexo VII desta lei.
Art. 9 0 - A Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passa a vigorar

com as seguintes alterações:
"Art. 3°— ( ... )
XIV - conceder licença de uso ou ocupação da faixa de domínio e

áreas adjacentes de rodovia estadual ou federal delegada ao Estado,
inclusive a que for objeto de concessão, visando garantir a segurança
do trânsito rodoviário, a preservação do meio ambiente e o patrimônio
público, nas seguintes hipóteses:

a) ocupação de faixa transversal ou longitudinal ou de área para a
instalação de linha ou rede de transmissão ou distribuição de energia
elétrica ou de comunicação, inclusive cabo de fibra ótica ou
assemelhados e base para antena de comunicação, de correia
transportadora de minério e afins, de rede de adução, emissão ou
distribuição de água e esgoto, de gasoduto, oleoduto e tubulações
diversas;

b) instalação de dispositivo visual por qualquer meio físico, tal como
"outdoor", placa, painel, letreiro, cartaz, pintura;

c) ocupação pontual da faixa de domínio por empreendimento
comercial, industrial ou prestador de serviços lindeiro à rodovia,
exclusive o respectivo acesso;

d) instalação de torre ou antena.
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§ 1° - Considera-se faixa de domínio de uma rodovia a área de

terras onde se acham implantadas a pista e as demais estruturas
viárias e cuja largura é definida de acordo com as características do
plano funcional da rodovia.

§ 20 - Consideram-se áreas adjacentes os imóveis lindeiros às
faixas de domínio, com largura máxima de 15m (quinze metros)
contados do término da faixa de domínio, que não sejam
interrompidos por qualquer acidente natural ou artificial como rio, lago,
via férrea, marginal, avenida, rua e assemelhados.

§ 30 - O regulamento disporá sobre:
- identificação, demarcação, conservação, manutenção, condições

para uso, ocupação ou modificação das faixas de domínio e áreas
adjacentes;

II - fiscalização, remoção e apreensão de animais, bens e outros
materiais, aplicação de penalidades e interposição de recursos
relativas ao uso ou ocupação das faixas de domínio e áreas
adjacentes.

Art. 30—(...)
§ l o - Relativamente à fiscalização do uso ou ocupação da faixa de

domínio de rodovia estadual ou federal delegada ao Estado, inclusive
a que for objeto de concessão, pode o DER-MG:

- manter postos de vigilância ostensiva;
II - aplicar multa, embargar ou demolir obra e serviço executados

em desacordo com esta lei;
III - remover dispositivo visual, tal como "outdoor", placa, painel,

letreiro, cartaz, pintura e outros engenhos, que esteja em
desconformidade com as normas técnicas e específicas do órgão,
independentemente da aplicação de multa;

IV - apreender ou remover bem que esteja em desconformidade
com as normas e instruções do órgão, independentemente da
aplicação de multa.

§ 20 - A infração decorrente de qualquer ação ou omissão que
importe na inobservância do regulamento e das normas
complementares instituídas pelo DER-MG, relativamente ao uso ou
ocupação das faixas de domínio de rodovias, será classificada como:

- leve, se a ocupação irregular da faixa for de uma área de até
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75m2 (setenta e cinco metros quadrados);

II - média, se a ocupação irregular da faixa for de uma área superior
• 75m2 (setenta e cinco metros quadrados);

III - grave, se houver ocupação irregular longitudinal ou pontual para
• implantação de acesso a empreendimento comercial lindeiro ou para
• instalação de dispositivo visual na faixa de domínio;

IV - gravíssima, se houver ocupação irregular transversal ou
ocupação da faixa de domínio por lixão, plantação, pastagem de
animais ou, ainda, retirada de material ou qualquer outra forma de
depredação à faixa de domínio.

§ 3° - As multas decorrentes das infrações descritas no § 2 0 deste
artigo são, relativamente a cada período de quinze dias de ocupação
irregular:

- de 400 (quatrocentas) UFEMGs, no caso de infração leve;
II - de 560 (quinhentas e sessenta) UFEMGS, no caso de infração

média;
III —de 800 (oitocentas) UFEMOs, no caso de infração grave;
IV - de 960 (novecentas e sessenta) UFEMGs, no caso de infração

gravíssima.".
Art. 10 - Os ocupantes de faixas de domínio das rodovias deverão

adequar-se ao disposto nas Leis n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, com a redação dada por
esta lei, na forma e no prazo estabelecidos em regulamento.

Art. 11 - O inciso XVI do art. 3 0 da Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°—
XVI - os recursos oriundos das taxas previstas nos itens 2 a 6 da

Tabela C e na Tabela N anexas à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e outros recursos financeiros destinados a investimentos na
área de transportes do Estado não incluídos nos incisos anteriores.".

Art. 12—O § 3 0 do art. 13 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 — ( ... )
§ 3° - Os serviços do foro extrajudicial mencionados no § 2 0 deste

artigo, bem como os de Registro Civil das Pessoas Naturais, de
Registro de Distribuição de Protestos de Títulos e os Tabelionatos de
Notas e de Protestos de Títulos, deverão apresentar as informações
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requeridas pela autoridade competente, observadas a forma, as
condições e as especificações estabelecidas em decreto.".

Art. 13 - Até a data da regulamentação desta lei, os recursos
provenientes do DER-MG decorrentes da exploração da faixa de
domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável, serão destinados
ao FUNTRANS.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos, no que se refere aos arts. 10 ao 8 0 , 10, 11 e
13, a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 15— Revogam-se as disposições em contrário e as alíneas "e" e
'1' do inciso 1 e o § 80 do art. 12, o § l°do art. 93 e o parágrafo único
do art. 114 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975; o art. 14 da
Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996; o inciso XII do art. 3° da
Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de 2000; o inciso V e o § 7 0 do art. 17,
o inciso V do art. 20 e o inciso V do art. 23 da Lei n° 13.470, de 17 de
janeiro de 2000, introduzidos pela Lei n° 14.699, de 6 de agosto de
2003; e o art. 10 da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

Anexo 1
(a que se refere o art. 2°da Lei n° ......de .......

"TABELA A
* - O Quadro da Tabela A foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 27.11.2003.

ANEXO II
(a que se refere o art. 3°da Lei n° ......de .......

"TABELA B

* - O Quadro da Tabela B foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Anexo III
(a que se refere o art. 4 0 da Lei n° ......de .......

'TABELA C
(a que se refere o art. 92 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE
RELATIVA AOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM O
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TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL

(...)
* - O Quadro da Tabela C foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 27.11.2003.
Anexo IV

(a que se refere o art. 5°da Lei n° ......de .......
'TABELA O

(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975)

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DECORRENTE DE ATOS DE AUTORIDADES POLICIAIS

* - O Quadro do Anexo IV foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Anexo V
(a que se refere o art. 6° da Lei n° ......de .......

'Tabela J
(a que se refere o art. 104 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975)
Lançamento e Cobrança da Taxa Judiciária

* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Anexo VI
(A QUE SE REFERE O ART. 7°DA LEI N° ......DE .......

'TABELAM
(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975)
LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS

* - O Quadro do Anexo VI foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 27.11.2003.

Anexo VII
(A QUE SE REFERE O ART. 8°DA LEI N° ......DE .......

'TABELA N
(a que se refere o art. 120C da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975)
LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO
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PARA USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS

RODOVIAS
• - O Quadro da Tabela N foi publicado na edição do Diário do

Legislativo" de 27.11.2003.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 104a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/11/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta 1a Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar n° 46/2003 - Projetos de
Lei nos 1.270 e 1.271/2003 - Requerimentos n os 1.952 a 1.957/2003 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Jr.,
Dalmo Ribeiro Silva e Wanderley Ávila (4) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Durval Angelo, Zé Maia, Jayro Lessa,
Sebastião Helvécio e Pinduca Ferreira, da Deputada Maria Tereza
Lara e do Deputado Chico Simões - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Registro de presença - Discussão e Votação
de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.078/2003; discurso do Deputado Rogério Correia; encerramento da
discussão; aprovação; declaração de voto - 2a Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 854/2003; aprovação com a Emenda n° i -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.004/2003; requerimento
do Deputado Rogério Correia; deferimento; discursos dos Deputados
Rogério Correia, Laudelino Augusto e Miguel Martini; votação do
projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; votação das
Emendas nos 1 a 5, 10 e 18; aprovação; votação das Emendas nos  a
9, 12 a 17, e 19, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda n° 6;
rejeição; votação da Emenda n° ii; rejeição; declaração de voto -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
25/2003; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial
para votação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 119/2003;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 304/2003; encerramento da discussão; votação
do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1°
turno; questão de ordem; leitura e votação da Emenda n° 1; aprovação
- Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 361/2003; aprovação na
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forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 20 turno, do Projeto
de Lei n° 568/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 633/2003; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 837/2003; requerimento
do Deputado Rogério Correia; aprovação do requerimento -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 838/2003; aprovação - 3
Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Aden Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pauto Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 141,14min, 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
P Fase (Expediente)

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

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 4612003
Dá nova redação aos incisos VII e VIII do art. 216 do Estatuto dos

Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.
Art. 1° - O art. 216 da Lei n° 869, de 1952, passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 216- .................................................................................
VII - obediência às ordens superiores, exceto quando contrariarem

quaisquer dos princípios estabelecidos no art. 13 da Constituição
Estadual;

VIII - levar ao conhecimento do Ministério Público irregularidade de
que tiver ciência em razão do cargo, sendo-lhe garantido o
anonimato.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2003.
Marília Campos
Justificação: O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de

Minas Gerais, instituído pela Lei n° 869, de 1952, já entendia que o
então funcionário, hoje servidor, deveria ser um aliado da sociedade
na luta pela probidade administrativa no setor público, ao prever, no
inciso VII do art. 216, que é dever do funcionário "obediência às
ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais" e, no inciso
VIII, que ele deve "levar ao conhecimento da autoridade superior
irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo". Na atualidade,
as referidas disposições merecem ser revistas e aperfeiçoadas. Em
primeiro lugar, porque a Constituição mineira, ao listar os princípios
que devem nortear a administração pública, não se preocupa tão-
somente com a dimensão da "legalidade". O legislador moderno
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instituiu um leque de valores que devem ser observados na
atividade da administração pública, a saber: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.
Em segundo lugar, porque hoje a sociedade dispõe de um órgão que
ganhou grande relevância na atividade de controle da administração
pública, o Ministério Público, órgão autônomo de fiscalização, defesa
e correção dos Poderes constituídos. Diante do exposto, o objetivo
desta proposição é o de adaptar o Estatuto à nossa Lei Maior e
também o de permitir que o servidor público leve, sem
constrangimentos, ao conhecimento do órgão competente de
fiscalização e de correção dos Poderes constituídos as possíveis
irregularidades de que possa ter ciência.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.270/2003
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 14.567, de 9 de janeiro de

2003, que autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo
e o fator Rh juntamente com o exame do pezinho e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" do art. 1 0 da Lei n° 14.567, de 9 de janeiro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame

para determinação do fator Rh e do grupo sangüíneo e para o
diagnóstico da anemia falciforme nos recém-nascidos e fornecerá
documento com os dados obtidos no exame.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Célio Moreira
Justificação: Desde 1994 o Estado oferece gratuitamente a

realização da triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e
do hipotireoidismo congênito, o chamado "exame do pezinho". Foi
posteriormente acrescido a essa medida o exame para diagnóstico da
deficiência de alfa-1 -antitripsina e para classificação do grupo
sangüíneo e do fator Rh. Tais exames passaram a ser feitos num
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único procedimento, facilitando o diagnóstico de doenças
congênitas do recém-nascido e possibilitando o seu tratamento
imediato. O impacto dessas medidas foi extremamente positivo para a
sociedade, pois têm diminuído o índice de mortalidade infantil causada
por essas doenças e facilitado o trabalho dos médicos em caso de
transfusão de sangue, uma vez que o tipo sangüíneo já vem
identificado desde o nascimento.

E com o intuito de aperfeiçoar ainda mais esse sistema que
sugerimos a inclusão do exame para diagnóstico da anemia falciforme
no "exame do pezinho". Esse exame vai possibilitar a identificação
imediata de hemácias falciformes, resultantes de mutação genética
das hemoglobinas, que dificultam a circulação sangüínea e,
conseqüentemente, a oxigenação dos tecidos, causando dores
intensas nos ossos e nos músculos, dificuldades respiratórias,
infecções agudas e outros problemas. Essa doença passa dos pais
para os filhos e altera os glóbulos vermelhos.

O diagnóstico precoce e a terapia adequada podem reduzir
consideravelmente a mortalidade das crianças portadoras dessa
doença, além de alertar os pais sobre um possível risco de recorrência
desta na família. Dessa forma, os pais poderão recorrer ao
aconselhamento genético ou ao diagnóstico pré-natal em uma futura
gestação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.271/2003
Cria o cadastro único de organizações não governamentais e sem

fins lucrativos no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o cadastro único de organizações não

governamentais e sem fins lucrativos no Estado de Minas Gerais que
ofereçam atendimento a crianças, adolescentes, jovens , adultos,
idosos, portadores de necessidades especiais, dependentes químicos
e famílias carentes no âmbito da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

§ 10 - O cadastramento deverá ser feito respeitando as diversas
modalidades de atendimento e conterá um perfil completo da
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organização de maneira que possibilite estudos quantitativos e
trabalhos estatísticos.

Art. 20 - Todas as organizações referidas no art. 1° instaladas e em
funcionamento no território de Minas Gerais deverão estar contidas
obrigatoriamente nesse cadastro.

§ 1°-O cadastramento será atualizado anualmente.
Art. 30 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e

Esportes encaminhará à Assembléia Legislativa, anualmente, o
cadastro único de organizações não governamentais e sem fins
lucrativos.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2003.
João Bittar
Justificação: Hoje a maioria dos municípios e Estados possuem uma

visão social dos atendimentos prestados por entidades sem fins
lucrativos. O Estado de Minas Gerais está excluído desse quadro, por
não possuir um banco de dados referente a todas entidades não
governamentais existentes, o que impossibilita uma visão geral da
situação social no Estado. Os órgãos do Governo e os parlamentares
necessitam desse cadastro para que, ao repassarem os recursos
destinados às instituições sem fins lucrativos, tenham informações
seguras e precisas.

Qualquer programa de estímulo, de incentivo e de fomento na área
de assistência social no Estado de Minas Gerais deverá contemplar e
envolver todas as organizações , daí a grande importância de se ter o
cadastro.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.95212003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso ao jornal "O Tempo" pelo
transcurso do sétimo aniversário de sua fundação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 1.904/2003 nos termos do
§ 20 do art. 173 do Regimento Interno.)
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N° 1.95312003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando

seja formulado voto de congratulações com a Associação Nacional de
Procuradores de Assembléias Legislativas - ANPAL -, na pessoa de
seu Presidente, Sr. Hermílio Dutra, pelo transcurso do décimo
aniversário de sua criação. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.954/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os Juízes eleitos para a
administração do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região
no biênio 2004-2005. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1 .955/2003,da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
seja solicitada ao Secretário da Fazenda a relação dos 50 maiores
devedores do Estado.

N° 1.956/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
informações sobre a atual situação dos servidores do DER-MO, em
especial as relativas aos 13 itens contidos no Ofício n° 184/2003, do
Sindicato dos Trabalhadores do DER.

N° 1.957/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
sejam solicitadas ao Presidente da COPASA-MG as informações que
menciona sobre as viagens por ele realizadas. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Alencar da Silveira Jr., Dalmo Ribeiro Silva e Wanderley Ávila (4).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Sra. Deputada e Srs.

Deputados, o art. 37 da Constituição Federal estabelece os princípios
pelos quais a administração pública no Brasil deve se reger. Destaco
os princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade. A
Constituição Estadual, ao transcrever essa norma da Constituição
Federal, acrescentou o princípio da razoabilidade, como um dos
pilares pelos quais toda e qualquer administração pública deve se
reger. A preocupação da Constituição Federal é zelar pelo uso correto
dos recursos públicos. Infelizmente o Brasil não é bom exemplo de
uso dos recursos públicos, de probidade administrativa e de combate
à corrupção.
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A entidade Transparência Brasil, vinculada à Transparência

Internacional, realizou uma pesquisa em cerca de 120 países. Os
dados indicam que hoje, no Brasil, a corrupção e o mau uso dos
recursos públicos são uma grande chaga social, um problema central
a ser combatido. Segundo essa entidade, que criou o índice de
Percepção da Corrupção - IPECO -, o Brasil ocupa lugar muito
distante de países desenvolvidos; pior que os países em
desenvolvimento e próximo aos países da América Latina e da África,
que são conhecidos por serem governados por ditadores e serem
países corruptos. Nesses locais, o IPECO é muito baixo, e diminui em
razão inversa à questão da corrupção. Então, o Brasil é um Pais com
alto índice de corrupção.

Assim, vemos algumas medidas do Governo Federal para coibir a
corrupção, como o sorteio de municípios promovido pela Corregedoria
da União, sob o comando do Ministro Valdir Pires. Essa Corregedoria
possui um escritório em cada Estado, com um Subcorregedor. A
criação do Conselho Nacional de Transparência Pública e Combate à
Corrupção é outro exemplo. Esse Conselho conta com a participação
de entidades da sociedade civil. Outro bom exemplo dessa ação é a
Promotoria Especializada em Crimes de Prefeitos, tendo à frente um
bravo Promotor, Dr. Gilvan Alves Franco, que realiza ótimo trabalho.
Ressalto também o trabalho da Promotoria de Proteção ao Patrimônio
Público do Ministério Público, que se destaca na fiscalização de
agentes públicos estaduais que fazem mau uso do dinheiro público.

Na última quarta-feira, a Promotoria de Proteção ao Patrimônio
Público denunciou ao Poder Judiciário os Srs. Mauro Ricardo Costa,
Presidente da COPASA-MG, e George Hermann Rodolfo Tormin,
Diretor Financeiro.

A partir de denúncias do sindicato, a Promotoria concluiu que os
dois senhores beneficiaram-se de dispositivo concedido apenas a
funcionários de carreira da COPASA-MG. Não se sabe de onde
vieram e não são funcionários de carreira da instituição. Entretanto,
receberam auxílio-moradia, de R$`16.840,00, equivalente a um salário
e meio. Alegaram - pasmem - que estavam se mudando de Brasília
para Belo Horizonte, precisando, portanto, dos recursos.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Tomei conhecimento, na
Comissão de Constituição e Justiça, de que o Dr. Mauro gastou, de
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março a 18/8/2003, R$10.000,00 com passagem aérea, viajando
na sexta-feira à tarde e retornando na segunda-feira. Provavelmente,
pegou carona com alguém para endossar a passagem da TAM,
pagou-lhe R$40,00 de multa e debitou o valor na conta da COPASA-
MG. Na minha empresa, o fato seria considerado roubo, e o
funcionário, demitido.

Portanto, o Dr. Mauro deve ser demitido por ser desonesto. Solicito
à Casa encaminhamento ao Governador de pedido de demissão
desse senhor, que veio da FUNASA e da SUFRAMA, onde tudo está
errado. Não entendo a necessidade de aprovação da denúncia feita
pela Promotoria contra servidor público nomeado pelo Governador.
Isso prova a desonestidade do Dr. Mauro. Graças a Deus, não preciso
da COPASA-MG nem de emprego em lugar nenhum. Caso o
Governador não proceda à demissão desse senhor, discordarei de
Aécio Neves. Obrigado.

O Deputado Durval Angelo* - Foram R$9.300,76 relativos à
passagem. Solicitaram parecer da Advocacia-Geral do Estado. Um
Procurador de carreira emitiu parecer, mas ficou em cima do muro; foi
zeloso ao dizer que apenas poderiam pagar-lhe o auxílio- moradia de
acordo com a legislação específica, que concede tal benefício apenas
a servidores de carreira. Estranhamente, anunciaram parecer
favorável da Advocacia-Geral do Estado, o que é mentira. O
Advogado-Geral talvez não tenha explicitado a proibição, mas citou a
lei e os respectivos artigos. Ninguém conhece o currículo de George
Hermann Rodolfo Tormin.

Vamos verificar que, quando o Dr. Mauro Ricardo Costa estava na
SUFRAMA, lá estava o Tormin junto com ele; quando estava na
FUNASA, lá estava o Tormin com ele. Interessante é que todos os
cargos que ocupou foram gerências financeiras e administrativas.
Esse acompanhamento é muito estranho. E estranho esse tipo de
vínculo a respeito do qual estamos fazendo encaminhamento ao
Presidente da Casa, Deputado Mauri Torres, para que tome
providências.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Tira o CPF dele, que eu te
dou a ficha do rapaz.

• Deputado Durval Angelo* - Perfeitamente.
• Deputado Zé Maia (em aparte) - Agradeço, ilustre Deputado
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Durval Ângelo. Quero louvar o zelo de V. Exa. com a coisa
pública, mas é importante que nesta Casa esclareçamos alguns
detalhes. Nós conhecemos o Dr. Mauro Ricardo quando foi Presidente
da FUNASA, e ele é um dos profissionais mais competentes na área
de saneamento público no País. O ilustre Presidente Mauro Ricardo
mandou a esta Casa explicações sobre todas essas questões que
estão sendo denunciadas pelo Ministério Público. E importante
destacar que elas serão apuradas e levantadas pelo Ministério Público
e defendidas pelo Dr. Mauro Ricardo. Se, de um lado, temos de ter
zelo com a coisa pública, por outro temos de preservar a grande figura
do Dr. Mauro Ricardo, que vem se conduzindo com competência e
correção à frente da COPASA. Não podemos condená-lo antes que
essas apurações estejam amplamente discutidas pelo Poder
Judiciário. Quero deixar claro meu posicionamento e minha confiança
no Dr. Mauro Ricardo, pelo grande profissional, zeloso, que foi na
FUNASA e que está sendo frente à COPASA.

O Deputado Durval Angelo* - Agradeço ao Deputado Zé Maia o
aparte. Mas, quando comandou a SUFRAMA, é interessante destacar
que, de 1996 a 1999, esse órgão liberou R$10.000.000,00 para a
realização de uma obra que era mantida pelo 5 0 Batalhão de
Engenharia do Exército, sediado em Rondônia. O Exército havia
orçado a obra em R$4.167.031,01. Na época, o Tribunal de Contas da
União rejeitou as contas do Sr. Costa, Presidente da COPASA.
Sabemos que no período em que foi Presidente da FUNASA, de 1999
a 2002, aconteceram inúmeras denúncias.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Quero discordar do nobre
Deputado Zé Maia. Não precisamos da Promotoria Pública para
acusar as pessoas. Estou com a prova de que ele viajou na sexta-
feira, voltou no sábado e voltou na segunda-feira. Na Semana Santa
também. Isso é crime. Uma pessoa dessa tem de ser mandada
embora. Nesta Casa não podemos continuar aceitando esse tipo de
conduta de um agente público. Está errado. Não precisamos da
Promotoria. Temos de mandar essa pessoa embora imediatamente. O
Governador tem de providenciar isso.

O Deputado Durval Angelo* - Viajou também na Semana Santa e no
Carnaval, dizendo que estava a serviço da COPASA.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Quero fazer um aparte
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para colocar mais lenha na fogueira. Existe um convênio do
INCRA com a COPASA para assentamento de trabalhadores rurais. O
dinheiro, R$1.500.000,00, está no INCRA. A COPASA tem de dar a
contrapartida de 20%, ou seja, de R$300.000,00 para fornecimento de
água, poço artesiano e tudo o mais para os assentamentos. Sabem
qual foi a resposta do Presidente da COPASA? Não. Não dá um
centavo de contrapartida. O dinheiro vai voltar para o INCRA nacional
e vai para o semi-árido nordestino, porque não quer fazer essa
transferência de recursos. O Governo fala que não tem dinheiro, e
está jogando dinheiro fora.

O Deputado Durval Ângelo* - Se somarmos o auxílio-moradia dele e
do Sr. Tormin recebidos indevidamente com as passagens, já
teríamos 20% dessa verba para assentamento. Vamos pedir que
devolvam esses recursos, o que já seria suficiente.

Nos próximos dias, vamos trazer denúncia ligada à publicidade da
COPASA. Traremos também denúncia ligada a obras. Uma Prefeitura
do interior, mais particularmente, a de Montes Claros, onde 25 aditivos
foram feitos ao contrato de uma obra. Estive com Vereadores de
Montes Claros representando contra o Prefeito e a COPASA, na
última segunda-feira, na Promotoria de Crimes de Prefeitos. A
situação é grave, urgente, e exige posicionamento da Casa.

Sr. Presidente, entramos com pedido de criação de Comissão
Especial, mas, até agora, a Mesa não despachou favoravelmente.
Estamos entrando com pedido de informações. Se a Casa quiser agir
e acabar com a prepotência e o desmando na COPASA o momento é
este. Estamos tomando providências para colocar um ponto final na
história de corrupção dentro dessa empresa, que é séria, fundamental
e estratégica.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Durval Angelo,
é mais lenha na fogueira da COPASA. Foi bom V. Exa. fazer esse
pronunciamento da tribuna. Fiz requerimento para sabermos quem
são os membros do Conselho da COPASA e quanto recebem. Não
consegui obter ainda a informação. E um absurdo. O Presidente deve
estar incluído na lista. Não tenho certeza. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Infelizmente, a COPASA está vazando
água pelo ladrão. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
• Deputado Zé Maia - Ilustre Deputado Jayro Lessa, a Casa tem

enormes responsabilidades. Quando vejo o Poder Judiciário querer
legislar, sou terminantemente contra, porque os Poderes devem ter
papéis definidos e respeitar-se mutuamente. Conheço muito bem,
desde a FUNASA, o Dr. Mauro Ricardo, homem de família, com
passado irretocável e que, na Presidência na COPASA, tem prestado
grande serviço, pela sua experiência e competência. Tem passado
limpo.

O Poder Judiciário e o Ministério Público têm suas prerrogativas. Por
isso, devemos aguardar com serenidade as apurações desses casos.
Não podemos, no parlamento, fazer pré-julgamento. E preciso
observar os avanços que a COPASA tem obtido.

O PT tem mudado o seu discurso radicalmente e tem se insurgido
contra a COPASA. Não vejo outro motivo a não ser o fato de o
Presidente da COPASA e o Governador terem anunciado para o
Estado investimentos de mais de R$2.000.000.000,00 na área de
saneamento básico, o que melhorará as áreas de saneamento e de
saúde e mudará sua história.

Essas denúncias vêm em razão das fortes ações que a COPASA
tem empreendido em favor do povo mineiro. Sabemos que o PT está
buscando, como fez no plano federal, inviabilizar o Governo Aécio
Neves para chegar ao poder.

A oposição raivosa e descomprometida com o povo brasileiro que o
PT fez, ao longo do tempo no Congresso Nacional, foi para chegar ao
poder no plano federal. Pensa fazer o mesmo em Minas Gerais. Só
que aqui esbarra no povo e na inteligência dos mineiros que não
deixarão que os investimentos que a COPASA pretende fazer em
Minas Gerais, para beneficiar o povo, sejam prejudicados.

As denúncias do PT têm o condão de impedir esses investimentos e
de tirar o brilho dessa grande iniciativa do Governo do Estado e da
COPASA. A nosso ver, essas denúncias devem ser apuradas, mas
com serenidade e correção, e pelo órgão competente - o Poder
Judiciário. Quando o Judiciário quer legislar, temos de nos levantar
contra, pois cada Poder tem as suas competências e as suas
atribuições, muito bem definidas nas Constituições Federal e
Estadual. Temos a obrigação, como parlamento e em defesa do povo
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mineiro, de respeitar cada Poder.

Como o Dr. Mauro Ricardo é homem de grande experiência, vem-se
comportando com correção, tem passado limpo e vem realizando
excelente trabalho à frente da COPASA, temos de dar a ele e ao
Governo a serenidade e a tranqüilidade de fazerem esses
investimentos para beneficiar o povo mineiro.

Não podemos permitir que o PT continue nessa oposição
irresponsável, pensando unicamente em inviabilizar o Governo para
chegar ao poder. Tenho certeza absoluta de que o povo de Minas não
deixará isso acontecer. Aliás, ouvi o Senador Mão Santa dizer que há
três coisas que fazemos apenas uma vez na vida: nascer, morrer e
votar no PT. Quero discordar do Senador, pois nem todos votarão
uma vez no PT. Muitos - e me incluo entre eles - não votarão sequer
uma vez, pois a incoerência do PT, que inviabilizou, no plano federal a
evolução do País, está buscando a inviabilização no plano estadual
para chegar ao poder. Nós e o povo mineiro não permitiremos isso.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
• Deputado Jayro Lessa* - Toda vez que falamos sobre denúncia

de roubo no âmbito do Estado, se precisarmos de julgamento do
Judiciário, o processo demorará dez anos ou mais. A denúncia
apresentada é formal e está clara. Não precisamos do Judiciário.
Temos de defender o Estado e o Governo, mas temos de julgar com
seriedade, pois roubo é roubo, o resto é resto. Temos de tirar o Dr.
Mauro da COPASA, pois cometeu ato ilícito e merece ser mandado
embora.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
• Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, desejo ocupar esta tribuna, na tarde de hoje, para,
além de trazer à reflexão, poder contar com o apoio dos nossos pares
em moção de aplauso que julgo da maior importância. O assunto não
teve na grande mídia a importância que, entendo, deveria ter tido.
Quero refletir sobre a sábia decisão do Presidente do BNDES, Prof.
Carlos Lessa, de tomar, de modo corajoso, decisão de adquirir 8,5%
do capital social da VALEPAR, para garantir aos brasileiros a
manutenção do domínio societário da Companhia do Vale do Rio
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Doce.

Desde a posse do Presidente Lula, temos observado duas nuanças
da maior importância. A primeira é o resgate da visão sepalina na
nossa economia. Os esforços do Presidente - considerando-se os
votos que obteve do eleitorado e sua formação política - têm feito do
seu devotamento à causa latina um dado em sua biografia que nos
empolga e entusiasma. Dentro dessa visão de se valorizar, para o
bloco latino americano, um caminho próprio para seu
desenvolvimento, nada melhor do que a escolha do prof. Carlos Lessa
para estar à frente de um Banco de fomento tão importante quanto o
nosso BNDES.

Na semana passada a grande imprensa noticiou, de maneira
distorcida, a atuação do Dr. Carlos Lessa à frente desse Banco. Na
verdade, todos sabemos que existe uma "golden share" - instrumento
de participação a que o grupo privado que detém as ações da Vale
recorre na hora da tomada de decisões estratégicas. Exatamente
naquele instante, se somássemos o total das ações detidas por nosso
fundo de pensão, particularmente da PREVI e da PETROS,
encontraríamos o valor de 49% dessas ações. Agora, com a aquisição
das ações do INVESTVALE, o BNDES ganha mais um assento - o
sexto - no seleto clube dos 11 conselheiros daquela empresa.

Essa estratégia adotada pelo BNDES deve merecer, de todo o País,
reconhecimento. Nesse sentido, faço aqui o nosso apelo à Assembléia
de Minas, que sempre teve um papel importante na defesa das
empresas brasileiras, para valorizar a mineração. Podemos lembrar as
figuras importantes de Aureliano Chaves e de Itamar Franco, sempre
na defesa da Cia. Vale do Rio Doce, patrimônio dos mineiros, ao
mencionar a coragem de adquirir, por R$1.500.000.000,00, o lote das
ações disponíveis. Essa ação fez com que nossa Vale do Rio Doce
não corresse o risco, pelo menos neste momento, de, através do
braço da BRADESCO e da japonesa Mitsui, fugir do alcance do
Governo brasileiro, ou melhor, do povo brasileiro.

Saliento, com muito entusiasmo e alegria, a participação do bravo
Vice-Presidente do BNDES, Dr. Darc Costa, que, junto com prof.
Carlos Lessa, dão uma visão otimista para todos os que ainda
acreditam na doutrina de Keynes: o investimento, e não a poupança,
traz o desenvolvimento. Aquele modelo terrível apregoado por Delfim
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Netto e seguidores, que vivemos durante anos e que, volta e
meia, ressurge - é preciso crescer para depois repartir o bolo - é
totalmente refutado pelas idéias desenvolvi mentistas e nacionalistas,
infelizmente defendidas por poucos políticos do primeiro escalão do
quadro nacional.

Portanto, saúdo, com entusiasmo, o Presidente do meu partido,
Leonel Brizola, que tem tido sempre a coragem de defender os
interesses nacionais, como o ex-Governador deste Estado e
Presidente de todos os brasileiros, Itamar Franco, e o Dr. Aureliano
Chaves. Foram três figuras que, ao ocuparem seus cargos
majoritários, tiveram uma posição muito clara na defesa do ideário
nacionalista.

Neste instante, para nossa alegria, o Presidente Luta, com muita
coragem, legitima a participação do prof. Carlos Lessa e traz para
todos nós o alento de que o BNDES pode vir a ser o grande
instrumento de desenvolvimento para nosso País.

Sr. Presidente, apresentamos a esta Casa uma moção de aplauso
ao Dr. Carlos Lessa, para que, utilizando o nosso BNDES como uma
trincheira de valorização do social, encontre forças para resistir a
essas investidas multinacionais, que tentam, de todas as formas,
diminuir a grandeza da ação política que ele e o Presidente Lula têm
proporcionado ao BNDES em 2003.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado
Sebastião Helvécio, parabenizo-o pela moção e pela discussão desse
assunto na Assembléia Legislativa. V. Exa. lembrou bem uma medida
importante que não teve a repercussão positiva merecida. V. Exa.
assistiu, na semana passada, a alguns setores atrasados, que não
desejam fortalecer a economia nacional e um projeto de soberania e
de desenvolvimento mais independente e desatrelado dos grandes
grupos internacionais, criticarem a medida do BNDES. Esses mesmos
setores silenciaram-se quando o BNDES financiou a iniciativa privada,
a fim de desmantelar o patrimônio público brasileiro.

V. Exa. trouxe um assunto da mais alta relevância, pois sabemos da
importância da Vale para Minas Gerais e para o Brasil. Com  essa
moção, esse assunto e esse reconhecimento, devemos ficar felizes,
porque, tomando esse rumo, o BNDES deterá poder maior em uma
empresa estratégica para o desenvolvimento do País e de Minas
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Gerais.

Congratulo-me com V. Exa. que, cada vez mais, eleva o nível do
debate nesta Casa, lembrando exatamente um momento luminoso do
Brasil, em que os intelectuais brasileiros prestaram uma grande
contribuição e continuam prestando, como o economista Celso
Furtado, um grande inspirador de todos os economistas e dirigentes
do BNDES. Felizmente, o Brasil começa a apontar o rumo da
retomada do seu crescimento integrado, mas com soberania.
Parabéns, Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Agradeço as palavras do
Deputado André Quintão. Solicito o apoio dos nossos pares à
aprovação dessa moção de aplauso.

* - Sem revisão do orador.
- O Sr. Presidente -Coma  palavra, o Deputado Pinduca Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, público presente nas galerias, funcionários e
imprensa, boa tarde.

No domingo passado, em Betim, levantei-me às 8 horas, participei
da missa e, às 9 horas, cheguei ao Bairro Jardim Teresópolis, que
possui mais de 50 mil habitantes, em frente à Fiat Automóveis. Andei
por lá, observando o comércio e a população. Várias pessoas
pediram-me R$ 11,00, R$2,00 e F1$5,00. Dei para uma mãe R$11,00, e
ela pediu-me R$0,50 para o seu filho. Sentei em um passeio, e um
rapazinho, com seus 15 anos, pesando uns 40kg, pediu-me R$5,00.

Falei que não tinha dinheiro porque já havia distribuído para várias
pessoas. Comprei até frango para alguns. Então, ao falar para aquele
menino que eu não tinha os R$5,00, ele falou: "Por isso estou na vida
do crime". Desculpe-me a expressão, mas pegou um trinta-e-oito
dentro da cueca e falou: "Esta é a menor arma que tenho". Fiquei
assustado. Ele encarou meu celular. Naquele momento pensei:
"Nunca fui assaltado em Betim". Faço um trabalho social e atendo às
pessoas sem olhar a quem atendo. O importante é servir. Os
vagabundos às vezes me pedem uma gorjeta, mas não me assaltam.
Se eu não fosse conhecido, hoje estaria debaixo de sete palmos de
terra.

Por isso, colegas Deputados, temos de mudar essa lei do menor.
Não pode matar, matar e continuar solto. Se dermos apoio a menores
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desse tipo, a criminalidade aumentará. Um dos bandidos que
mataram o ex-Prefeito de Bicas, que tinha 72 anos de idade, foi preso
11 vezes. Eram quatro; entre eles havia um menor. Isso não pode
continuar. Temos de tomar providências. Caso contrário, daqui a
alguns dias, nós, nossos filhos, esposas, enfim, o cidadão, não
poderemos sequer andar na rua. Estamos aqui para defender o povo.
Se não o defendermos, quem o defenderá? Tenho certeza de que, no
momento em que eu estava naquela feira livre, havia ali mais de 20
pessoas armadas. Dava para notar nos olhos de mais de 30 jovens
que lá estavam que não eram boa bisca. Cercavam e forçavam:
"Quero churrasco, quero R$1,00". Alguns bairros de Betim estão
ficando perigosos, principalmente Teresópolis e a região onde moro.

Atualmente a Polícia Militar não possui estrutura. Os vagabundos
andam mais armados do que a polícia. A polícia não vai a algumas
regiões de Betim, pois tem medo dos vagabundos. Tenho três carros
que trabalham à noite. Há poucos dias, um vagabundo pegou um
desses carros e outro mandou devolvê-lo. Falou: "Vá lá e devolva o
carro do Pinduca". Aconteceu isso. Falei que não costumo ser
assaltado, mas meu filho e minha filha já foram. Quanto a assaltos em
escola, nem se fala. No Bairro Teresópolis, esta semana, levaram os
computadores de uma escola.

Está difícil para o povo de Betim, Minas Gerais e do Brasil,
considerando o Presidente que temos. Quando se fala em PT, não
podemos ter nenhuma esperança de a segurança no Brasil melhorar.
O Lula está mais preocupado em viajar. Até mudou seu nome para
"aeromoça". Como um homem desses está preocupado com o Brasil,
se ainda não o governou nem por um dia? Se formos esperar alguma
melhora na área da segurança, com esse Presidente, com o Governo
do PT, o povo não vai poder, de agora em diante, andar nas feiras
livres e supermercados. Estão vendo o que acontece com os Bancos?
O mesmo Banco foi roubado em dois dias. Não importa o valor, mas o
fato.

Que providências o PT está tomando? Nenhuma. O PT só sabe
criticar e lançar impostos para o povo pagar. Podemos nos basear,
por exemplo, no que aconteceu em 1997, quando o PT era Governo
em Betim e lançou aumento de IPTU de 1.200%. O PT só sabe
criticar, só sabe governar para ele.
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De outubro até o dia em que o Carlaile tomou posse como

Prefeito de Betim, 1 0/1/2001, o PT organizou 25 invasões. O PT não
aplica em segurança porque eles são os baderneiros. Analisem:
invasão de terra é PT; greve é PT; piquete é PT. Quem colocamos
para governar o Brasil? Todo brasileiro que votou no PT, serviçal,
varredor de rua, pedidor de esmola, hoje está arrependido. Façam
uma pesquisa em Betim. Lá, o PT afundou, chegou a zero. Ninguém
quer ouvir falar que o Presidente se chama Lula. Lula , lá. Está
querendo comprar um avião por US$50.000.000,00. Foi à África dar
dinheiro para o povo de lá, quando nosso povo está morrendo de
fome aqui. O PT não sabe cuidar do social. Se o PT quiser aprender
cuidar do social, o Pinduca dará aula.

A Deputada Maria Tereza Lara - Um aparte, Deputado Pinduca
Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira - Não lhe dou aparte. V. Exa. votou,
em 1997, pelo aumento de 1.200% do IPTU em Betim. Se
dependesse de V. Exa., o povo de Betim estava morrendo de fome.
Você não merece meu aparte. Desculpe-me.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço a acolhida, Deputado.
Falarei depois.

O Deputado Pinduca Ferreira - Outra coisa que V. Exa. não sabe: a
ex-Prefeita de Betim, Maria do Carmo, que teve 58 mil votos para
Deputada Federal, está travando as verbas de Betim porque as
eleições são no próximo ano. Maria do Carmo Lara, V. Exa. teve 58
mil votos em Betim, por que está travando as verbas federais de
Betim? Está com medo de encarar Carlaile e Pinduca nas próximas
eleições, de novo? E desse jeito que o PT funciona. E dessa forma
que o PT administra. Administra só para eles. Não darei aparte nem
164, não.

Vejam a situação dos perueiros, Sr. Presidente. Mais de 2 mil
Kombis estão presas na BHTRANS, porque o Governo é do PT.
Temos de procurar o Governador Aécio Neves para tentar a liberação
desses veículos. Mais de 2 mil peruas estão presas, mais de 2 mil
pais de família protestados. Hoje as financeiras não financiam as
Kombis, porque já existem 2 mil presas. O Prefeito Carlaile legalizou a
situação de 200 perueiros, sendo que a cidade de Betim tem 350.000
habitantes. A Prefeitura de Belo Horizonte, do PT, legalizou a situação
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de 300 perueiros, senda que BH tem 3.500.000 habitantes. Que
vergonha! Isso é ajudar o povo?

Deputadas e Deputados, visitem as Ruas Carijós, Curitiba, São
Paula, Guarani ou a Av. Olegária Maciel e verão que o assalariado sai
das empresas em que trabalha às 17 ou às 18 horas e só chega em
casa às 21 horas. A Prefeitura de Belo Horizonte, do PT, precisa
legalizar a situação de 3.200 perueiros para poder ser comparada com
a Prefeitura de Betim. O PT-PCdoB legalizou, em três milhões e meio
de habitantes, a situação de 300 perueiros. Esse é o PT que quer
ajudar o povo? Esse é o partido dos enganadores. Só administra para
eles.

O PT acabou com o 2° grau em Betim em quatro escolas municipais.
Que vergonha! O Prefeito Cartaile e eu prometemos que haveria
novamente o 2 0 grau e, em 5/2/2001, a promessa foi cumprida.
Haverá 2° grau em mais seis escolas municipais de Betim. Esse, sim,
é um Prefeito que tem palavra, mas o PT é uma negação.

O esporte em Betim estava a zero, mas, hoje, em cada campo de
futebol, podem-se ver crianças e jovens fazendo exercícios. Com isso,
não pensarão em drogas. A seleção de vôlei de Portugal jogou no
Ginásio Poliesportivo de Betim, que é nota 10. Isso é que é Governo!

Não adianta falar bonito, o importante é fazer. Eu e o Prefeito
Carlaile fazemos. Os 69 mil cidadãos que votaram em mim entendem
minha linguagem. O Prefeito Carlaile legalizou 200 perueiros, e o
Vitório Medioli, com sua inteligência, levou os perueiros ao Banco do
Brasil. Até as peruas viraram Sprinter.

O problema do CERESP é bom para o PT. Quero que o Governador
Aécio Neves saiba que precisamos de mais policiais e de mais
guaritas em Betim. As vezes, as viaturas não chegam a um
determinado bairro porque há poucas viaturas e poucos policiais.
Governador Aécio Neves, isso faz parte de seu Governo!

Com apenas dois anos e dez meses de Governo, o Prefeito Carlaile
deu 30% de aumento para o funcionário público, pois o valoriza, O PT
ficou em Betim durante oito anos e não deu aumento ao funcionário
público, pois só administra para si mesmo.

O Lula comprou um avião por U$50.000.000,00, mas não aplicou
nada no programa Fome Zero.

0 que o Lula fez até agora em benefício do programa Fome Zero?
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Onde estão os 10 milhões de empregos? Nos adesivos dos carros
de Belo Horizonte não está mais escrito Lulalá, mas Lula acabou.
Deputada Maria Tereza Lara, Deputado Durval Angelo, onde estão os
10 milhões de empregos que o Lula prometeu? O camarada está
administrando como se fosse aeromoça: sai de um avião e entra no
outro. Agora deseja ser dono de avião. Não precisa nem descer, basta
ir de um país para o outro.

Desculpem-me, não adianta falar bonito, o importante é fazer. O PT
só administra em seu benefício. Para criticar, não existe outro partido
no Brasil. Aviso ao jornal "Estado de Minas": aquela "coroa" que
estava ali, ontem, na entrada do Plenário,

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Solicito ao orador que
encerre seu pronunciamento.

O Deputado Pinduca Ferreira - Só mais 1 minutinho, Sr. Presidente.
A "coroa" do "Estado de Minas" ficou durante meia hora ali, escondida,
a fim de tirar o meu retrato. Quando a vi, passou para outro canto,
achando que eu iria dormir. Mas pode tirar fotos minhas quando
desejar. Não tenho "rabo preso" com a imprensa. Não tenho medo de
lotos. Hoje levantei-me às 5 horas da manhã e fui fiscalizar um posto
de saúde. Três Vereadores, três patetas do PT - Wilian de Sousa,
João Cruz e Eutair - colocaram "outdoors" em Betim, dizendo que as
camas do posto de saúde não tinham lençóis. Provei que no tempo do
PT não tinham, mas na administração do Carlaile a saúde em Betim é
nota 10. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Farei algumas considerações,

porque, pelo jeito, estamos antecipando as eleições municipais de
Betim neste momento. Concordo com o Deputado Pinduca Ferreira
que Betim está muitíssimo violenta. Ocorreram duas mortes de
adolescentes no CERESP, a de um senhor de 54 anos, além de
vários assassinatos em bairros de periferia. Existe, ainda, o tráfico de
drogas, que é gravíssimo. As vésperas das eleições, o atual Prefeito,
Carlaile, na Escola Abílio Gomes, no Imbiruçu, disse - e temos
gravado - que acabaria com a violência a partir de sua posse. Essas
coisas precisam ser ditas.

A competência prioritária na área de segurança é do Governo do
Estado. Portanto, está totalmente equivocado ao culpar o Governo



2035
Federal. Já dissemos várias vezes que o Governo sozinho jamais
conseguirá acabar com a violência. Por isso defendemos as parcerias.
Por legislação, é competência prioritária do Governo Estadual, mas
somos a favor de que o Governo Federal e os municipais invistam na
segurança.

A questão da saúde é gravissima.
O Governo Federal investiu R$27.000.000,00 em Betim, conforme

consta no "site" do Ministério da Saúde. O Deputado Sebastião
Helvécio falou sobre a seriedade com que a equipe do Governo
Federal tem tratado este País. Foi encerrada era da privatização.
Por ser ético e sério, o Presidente Lula tem vi fado diversos países
para unir forças políticas contra o imperialismo norte-americano. No
início do Governo, muitos Deputados Federais disseram que o País se
transformaria num caos. Mas esse discurso acabou, porque viram que
não é verdadeiro. Existem dificuldades. Ninguém é perfeito.

Existem limites e dificuldades em função do tamanho do Brasil. A
avaliação é extremamente positiva, como revelam as pesquisas.

Em Betim, as pesquisas mostram o contrário do que está dizendo o
nobre companheiro Pinduca Ferreira, pois a população quer de volta o
PT na Prefeitura. Tais pesquisas estão publicadas nos jornais.

Então, não é apenas uma fala, são fatos concretos. Quanto à
questão dos adolescentes, elogio o programa da Secretaria de Estado
que tem o objetivo de prevenir a violência. O Prefeito de Betim não
quis aceitá-lo. Faço um apelo para que reconsidere a sua posição e
adote o programa. Defendemos as casas de recuperação de menores,
de acordo com o estatuto, e não a sua prisão.

Recentemente, durante assalto a uma perua, colocaram uma arma
na mão de uma criança de 9 anos, que falava para o motorista: "Tio,
cala a boca, senão eu te mato". Conhecemos o motorista. Chama-se
Querubim. Portanto, não adianta baixar a idade se não forem
adotadas medidas que transformem esse quadro. Não podemos
simplesmente fazer palanque para ganharmos as eleições usando a
miséria e a insegurança que o nosso povo sofre, especialmente o de
Betim. Se há responsabilidade, ela não é do PT, porque, durante os
oito anos em que ele esteve no poder, a cidade não foi tão violenta
como é hoje. Não aceitaremos esse tipo de discussão mentirosa sobre
o PT. Obrigada.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, as pessoas que assistem a esta reunião, não apenas
pessoalmente, mas pela TV Assembléia, podem perceber que estão
trazendo a esta Casa uma discussão que será travada daqui a seis ou
sete meses, na época das eleições municipais. Tivemos a
oportunidade de observar algumas afirmativas com pouco nexo e
outras dotadas de pouca responsabilidade. Quando um Deputado fala
que tem de pegar meninos de 16 anos, maltratá-los, bater e fazer
acontecer, significa que não está tendo sensibilidade política e não
sabe como devemos lidar com crianças e com adolescentes. Não
sabe, muito menos, como construir uma sociedade justa, em que a
paz deva reinar. Afirma que a violência e a insegurança são culpa do
Governo Federal, que tem responsabilidade própria pela segurança
nacional. E a segurança pública é de responsabilidade do Governo
Estadual. E lógico que está havendo aumento da violência no Brasil,
que é fruto da impunidade, da corrupção, da letargia do Poder
Judiciário e da falta de políticas sociais. E isso que devemos atacar.
Ao falar da violência em Betim, o Deputado dessa cidade deve fazer
uma reflexão. E não precisa ter uma memória muito longa. Na última
gestão, o Prefeito do PT foi vítima de agressões e tiros. Certamente
não foi um petista quem atirou nele. Então, o PT não é o responsável
pela violência. A responsável é a falta de política coletiva -
independentemente dos partidos - que realmente respeite o cidadão,
desde a sua infância até a maioridade. Ao menos, isso serviu de
exemplo. Alguns Deputados são excelentes enquanto dormem, mas,
ao abrir a boca, são trágicos, se não forem cômicos. Foi essa a
situação que presenciamos hoje.

Quero voltar ao caso da COPASA e refletir sobre o tratamento que a
imprensa está dando ao Poder Legislativo. O caso do Diretor da
COPASA tornou-se público graças à publicação de uma matéria em
jornal de grande circulação. Esse jornal disse que o Ministério Público,
através de seis Procuradores, fez uma denúncia contra o atual
Presidente da COPASA, com acusações comprovadas de que seu
gasto com passagens para Brasília ocorreu em finais de semana,
quando não funcionam nem o Ministério de Meio Ambiente nem a
Caixa Econômica, os quais ele deveria visitar em suas viagens.
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A imprensa também relatou outra denúncia do Ministério

Público, sobre recebimento incorreto de auxílio-moradia, que existe
para os funcionários da COPASA que são transferidos, mas não para
Diretores ou Presidentes. O Ministério Público propôs a ação e, ao
fundamentar, diz que esse Diretor da COPASA também está sendo
processado em Manaus, por atos de improbidade.

Soube que há contra ele outro processo, de n° 2320003058/8,
também por ato de improbidade. Esse jornal diz que o Presidente teria
sido condenado pelo Tribunal de Contas da União, mas foi absolvido.

Talvez por isso, ou para agradar a alguém, dois dias depois o
mesmo jornal, para "aliviar a barra" desse Presidente, na coluna
assinada por Baptista Chagas Almeida, no dia 25 de novembro, fez o
seguinte comentário. (- Lê:) "Gestão empresarial e o choro dos
políticos. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária.
Ainda mais quando envolve interesses contrariados. A base
governista na Assembléia Legislativa anda inconformada com a
mudança de ótica na administração da COPASA. O Governador Aécio
Neves determinou que fosse adotada uma gestão empresarial que já
deu resultados. A estatal saiu do prejuízo de R$90.000.000,00, no ano
passado, para a expectativa de lucro, de acordo com fontes do
mercado financeiro, de R$120.000.000,00 este ano.

Além disso, fará o maior investimento de sua história até 2006, de
R$2.700.000.000,00, com recursos próprios, com o lançamento de
debêntures por via do BNDES, com dinheiro do FGTS, crédito externo
e recursos da Agência Nacional de Aguas e do Tesouro Estadual.

Essa mudança, no entanto, deixou saudosos os Deputados - e não
são poucos - que tinham alguma influência na COPASA. A começar
pela nomeação dos gerentes da empresa, que agora são escolhidos
por concorrência interna, e não mais por indicação política. A
COPASA tem capilaridade em todo o Estado, e os Deputados
interferiam até para decidir se a água de um consumidor inadimplente
seria cortada ou não. Por outro lado, a nova ótica administrativa
provocou também reações corporativistas e dos empreiteiros, que
controlavam o processo de licitação na estatal.

Com isso, os Deputados da base governista de Aécio Neves na
Assembléia Legislativa passaram a atacar a gestão atual da COPASA
nos bastidores. Reclamavam que não eram atendidos pela direção da
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empresa. A Oposição serviu de inocente útil, fazendo, sem querer,
o jogo desses parlamentares insatisfeitos. Pouco adiantará. A gestão
adotada pela COPASA faz parte da estratégia de profissionalização
do Governo desde que Aécio tomou posse. E não mudará.".

Estourou a bomba na COPASA. Se o jornal se equivocou, carregou
a mão ou feriu interesses, para se redimir do erro jogou a culpa na
Assembléia Legislativa. Agora somos culpados de o Diretor da
COPASA cobrar diárias e auxílio-moradia, de ele ser processado em
Manaus, pelas suas idas e vindas a Brasília nos finais de semana.
Portanto, mais do que nunca, temos de tomar uma atitude. Não
podemos ficar indefinidamente com esse debate importante e
fundamental, mas, quando este Poder é agredido e achincalhado,
temos de nos unir, Deputado Miguel Martini.

Não é a primeira vez que esse jornal - não sei se com razão ou sem
razão, talvez algumas vezes com razão - nos acusa, mas agora de
maneira injusta. Usa desse veículo de comunicação para
responsabilizar o Poder Legislativo por atos de improbidade cometidos
na COPASA. Temos de reagir de maneira soberana e digna.

Hoje apresentamos requerimento, já aprovado na Comissão de
Fiscalização. Eu e o Deputado Ermano Batista, Presidente da
Comissão de Fiscalização, conversamos com o Presidente Mauri
Torres, solicitando que agilize as informações. Queremos que a
verdade venha à tona. Não posso concordar que apenas o Ministério
Público cuide disso, até porque a pessoa que ocupa o cargo de
Presidente da COPASA é sabatinada por esta Casa. Temos
responsabilidade pela nomeação desse cidadão, um tucano de
plumagem frondosa, que caiu de pára-quedas, como tantos outros
que estão no Estado. Portanto, se aprovamos a sua nomeação, temos
a responsabilidade de saber o que acontece. Não podemos esperar
pelo Poder Judiciário, que não possui a velocidade de que precisamos
para dar resposta efetiva à sociedade e a esse meio de comunicação,
que usou de um veículo poderoso no Estado para nos responsabilizar.
Conforme a matéria, aqui há 61% de oportunistas e picaretas, e os
outros são inocentes úteis. Não podemos aceitar isso de braços
cruzados.

Apresentamos o requerimento, pois o decreto que dispõe sobre
gastos com viagens e diárias é claro. O § 30 do art. 11 diz: "A viagem
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que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será expressamente
justificada e autorizada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade,
admitida a delegação de competência.". A maioria das viagens
ocorreram nos feriados e finais de semana.

Qual o motivo das viagens do final de semana? Segundo o art. 17,
em todos os casos de deslocamento para viagem previstos nesse
decreto, o servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem, no
prazo de três dias úteis subseqüentes ao retorno à sede, devendo,
para isso, utilizar o formulário, conforme o Anexo V desse decreto, e
restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso.

Não podemos servir de bodes expiatórios. Os valores cobrados pela
diária e pela passagem estão corretos. Entretanto, o mais importante
é saber o porquê das viagens. Cabe-nos dar resposta à sociedade.
Caso o dirigente tenha cometido ato de improbidade, não poderemos
admitir que fique em Minas nem mais 24 horas; que retorne ao Estado
de origem para cuidar da sua vida particular.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Os questionamentos a
respeito do Presidente da COPASA já foram elucidados. A
Assembléia Legislativa tem o papel preponderante de fiscalizar
rigorosamente todos os órgãos do Estado. Assim, os Deputados da
Oposição e da Situação irão pautar-se na correção e observância
rigorosa dos maiores padrões de probidade.

Segundo V. Exa., um jornalista responsabiliza esta Casa, com o que
discordo. Se ele comentou que os empreiteiros manobraram as obras
da COFASA, deve vir aqui prestar esclarecimentos. V. Exa. deve ser
cauteloso e inserir isso no requerimento. Nunca manipulei
concorrências nem participei de conluio, muito menos na COPASA.
Cabe a V. Exa. e à Assembléia Legislativa solicitar informações desse
moço tão respeitado na imprensa mineira.

O Deputado Chico Simões* - O que está escrito aqui está de acordo
com o português fluente. Segundo o jornalista, o problema ofende a
Assembléia Legislativa porque parte do Governo não se sente
contemplada pelo rigor da administração, e fazemos oposição
ingênua. Portanto, não precisamos procurá-lo. Como não disponho de
procuração para defendê-lo, cabe a mim fazer o requerimento a
respeito do dirigente da COPASA, já que isso é nossa
responsabilidade. Que cada um faça um exame de consciência, pois
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entendo que ofendeu a mim e a esta Casa.

* - Sem revisão do orador.
22 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 12 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.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença neste

parlamento do empresário espanhol José Javier que está em Belo
Horizonte para uma missão especial. A Presidência agradece sua
presença.

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

1.078/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12/75, e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Com  a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Projeto n°
1.07812003 trata do tarifaço 1, em redação final. Queria apenas
anunciar que, evidentemente, vamos, de novo, votar contrariamente
ao tarifaço 1. Votamos contra em 1° e 20 turnos e vamos votar contra
a redação final. Novamente solicitamos ao Governador que pense
bastante sobre esse assunto. Quem sabe não resolve dar um prêmio
para o povo mineiro, não sancionando o projeto, ao invés de um
presente de grego? Vamos votar contrariamente ao tarifaço 1 e, de
antemão, gostaríamos de anunciar que a Bancada do PT entrará
imediatamente, junto com o PCdoB, com uma ADIN. Anteontem
houve uma reunião da comissão política do PT em Minas Gerais;
analisamos essa situação. A Presidente Maria do Carmo Lara,
Deputada Federal, futura Prefeita de Betim - pelo desespero do
Pinduca assistimos a isso - já autorizou, e vamos entrar com uma
ADIN referente a esse tarifaço. Espero que o Governador repense os
outros tarifaços e os retire de pauta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o parecer
que o aprovam permaneçam
Aprovado. A sanção.

204]
• As Deputadas e os Deputados
como se encontram. (- Pausa.)

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, vamos dar entrada a

uma ADIN. Os seis projetos de reforma tributária que o Governador
Aécio Neves enviou para esta Casa são dos maiores absurdos que já
vimos no Estado de Minas Gerais. O Bloco PT-PCdoB deixou bem
claro seu posicionamento. Solicitamos do Governador que esperasse
a reforma tributária do Governo Federal para estudarmos a real
situação de Minas Gerais. E o Governador, de forma totalmente
insensível, não aceitou a proposta da nossa bancada. Conversamos
com o relator Virgílio Guimarães, e, com certeza, com a reforma
tributária federal, Minas Gerais iria receber em torno de
R$1.000.000.000,00, o que daria para resolver o déficit do Estado.
Com todas essas taxas, Minas Gerais vai receber pouco mais de
R$100.000.000,00, prejudicando muito a população. Além disso, já
firmamos nosso posicionamento. A taxa de incêndio é inconstitucional,
ilegal e imoral. Fere o art. 152 da Constituição do Estado, fere o
princípio da uniformidade e prejudica muito os pequenos comerciantes
e todos os que têm residência. Temos esperança de derrotar o
Governador na justiça.

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 - A Presidência verifica, de plano, que não há

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

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 854/2003, do Deputado
Doutor Ronaldo, que dispõe sobre a inclusão de cláusula contendo a
obrigatoriedade da reserva de espaço para publicidade no interior dos
ônibus intermunicipais. A Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Transporte opinou pela aprovação do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
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Transporte, que opina pela aprovação da Emenda n° 1. Em
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 854/2003 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Transporte.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.004/2003, do
Governador do Estado, que altera a denominação e os objetivos
sociais da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto coma Emenda n° 1, que apresentou. A
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nos
2 a 5, que apresentou. As Comissões de Turismo e de Fiscalização
Financeira opinaram pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1,
da Comissão de Justiça, e com as Emendas n os 2 a 5, da Comissão
de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação das
Emendas n os 10 e 18 e pela rejeição das Emendas n os 6 a 9, 11 a 17
e 19. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em
que solicita a votação destacada das Emendas n

o
s 6 e 11. A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, encaminho favoravelmente à aprovação do projeto.
Justifico o acordo que foi possível fazer em torno do projeto.
Queremos que o Estado tenha uma Companhia que lhe dê mais
agilidade para realizar obras. O projeto tem um fundo correto. Não
faríamos objeção a que fosse aprovado porque nossa intenção, como
Oposição, não é atrapalhar o Estado, mas ajudar o povo de Minas
Gerais. Analisamos sempre o mérito dos projetos. A COMIG precisa
de investigação. São esses os problemas que apontamos na
tramitação do projeto.

O relator acatou duas emendas, uma delas do Deputado Laudelino
Augusto, a n° 10, que acrescenta ao art. 20 o seguinte texto: 'A
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promoção de estudos e projetos implantação e operação de
áreas industriais planejadas em locais estratégicos, econômica e
socialmente, respeitados os plano diretores municipais e exigências
ambientais".

Trata-se de emenda importante, como também a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, e as Emendas n

o
s 2 a 5, da Comissão de

Administração Pública. Quase todas essas emendas foram
apresentadas por Deputados do PT. Várias delas foram rejeitadas, e,
em duas, pedimos destaque.

E fundamental relatar ao povo de Minas Gerais o acordo feito em
relação à questão da COMIG. Em especial, no ano passado, a
COMIG fez muitas obras que não eram de sua responsabilidade, mas
do DER-MG e do Departamento de Obras Públicas, muitas das quais,
sem licitação. E o caso, por exemplo, da estrada que liga os
Municípios de Cristina e Maria da Fé, sobre a qual o Deputado
Laudelino Augusto pode falar com mais clareza ; Hoje, o asfalto dessa
estrada encontra-se completamente destruído. E necessário investigar
esse caso, se houve licitação ou não. Não sei direito sobre esse
processo, mas o Deputado Laudelino Augusto o conhece.

Além disso, é preciso que seja feito outro tipo de investigação na
COMIG. Por isso, separei a Emenda n° 6, para que possamos votá-la
de forma destacada. A emenda diz o seguinte: "O Poder Executivo, no
prazo de noventa dias contados da publicação desta lei, procederá à
desapropriação das ações de propriedade da Solaris Companhia
Ltda., integrante do capital social da COMIG". Explico aos Deputados
o que isso significa: essa tal Solaris é empresa com sede nas
Bahamas, paraíso fiscal. Todos os seus sócios têm nome americano
ou inglês. Ninguém sabe quem são eles.

O BNDES colocou à venda, em leilão, 2,5% de suas ações, por não
ter interesse nessas ações. A COMIG tinha o privilégio de comprá-las.
Por isso, ficaram em leilão durante 45 dias. Como a COMIG não as
comprou, passado esse período, essas ações entraram em leilão
público, não havendo mais a vantagem de a COMIG fazer a compra.
No dia seguinte, a Solaris as comprou, pagando apenas 10% do valor
- R$120.000,00. No entanto, ninguém sabe quem são os donos
dessas ações nem o Ministério Público consegue localizá-los. Um mês
depois da compra, a Solaris ganhou R$250.000,00 de dividendos, ou
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seja, obteve lucro rapidíssimo. Por isso, entraram com ação na
justiça, que concedeu liminar para que todo o dividendo fosse
depositado em juízo. Até hoje, não apareceu ninguém para reclamar.
Dizem as más línguas que os donos, americanos, na verdade, seriam
"laranjas" de pessoa de Minas Gerais.

O responsável pela COMIG, na época em que aconteceu tudo isso,
era o Dr. Hargreaves. Não sei se era o responsável pela Solaris -
quem sou eu para dizer isso. Mas, até agora, ninguém reclamou. O
processo está na justiça, onde os dividendos são pagos: 2,5%.

A nossa emenda visa a desapropriarem-se as ações da COMIG.
Essa sugestão já foi feita pela Ora. Carmem Lúcia, no Governo
passado, para que o Estado não continuasse a pagar dividendos a
essa tal Solaris, com sede nas Bahamas, que ninguém sabe a quem
pertence.

Solicitei do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do
Prof. Anastesia um estudo da proposta. Este último me ligou, há dois
ou três dias, muito solícito, dizendo que, na sua visão, isso era
inconstitucional: não poderia haver desapropriação nesse caso.
Entretanto, juridicamente, o assunto é dúbio, pois a Ora. Carmem
Lúcia considerava possível essa desapropriação. Por isso, manterei a
proposta e peço aos Deputados que votem favoravelmente à
desapropriação, pois o Estado deixaria de pagar dividendos para a tal
Solaris.

O Deputado Laudelino Augusto é autor de um requerimento, em que
se solicita uma investigação na COMIG, por meio de comissão
especial. Acertamos com o Presidente e com o Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que votaríamos
favoravelmente, com o destaque de duas emendas - uma minha e
outra do Deputado Laudelino Augusto -, com o compromisso da
realização de uma audiência pública na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Após isso, se o Deputado Laudelino
Augusto considerar necessário, insistirá, e criaremos uma comissão
especial para investigar esse caso da COMIG, pois tantas suspeitas
não podem ficar sem apuração.

Para evitar que o Estado continue a ter prejuízos, é correto votarmos
a emenda de desapropriação das ações. O caso continuará correndo
na justiça. Talvez ainda consigamos descobrir quem são os donos das
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ações da Solaris. Repito que, em um mês, eles ganharam
R$130.000,00. Estranhamos o fato de, sabendo do lucro que viria um
mês depois, a COMIG não ter comprado as ações, deixando-as para a
Solaris. Tudo isso é muito esquisito.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto* - Povo mineiro, Sr. Presidente,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pessoas que nos acompanham no
momento, já dissemos nesta tribuna, mas é sempre bom repetir que
aqui viemos em nome da ética, de uma política para valer, pois, se
fizermos política com seriedade, conseguiremos mudar a situação e
construir um mundo novo, mesmo com recursos escassos.

Esse projeto que está sendo encaminhado é bom, e votaremos
favoravelmente a ele. Entretanto, há alguns pontos sem explicação,
dos quais trataremos, em rápidas palavras, esperando poder realizar a
audiência pública. Se necessário, constituiremos uma comissão
especial para apurar o que está acontecendo com a COMIG.

Em maio, realizamos uma audiência pública para tratar da questão
da BR-383, no Sul de Minas, entre Maria da Fé e Cristina. Porém,
ficaram algumas dúvidas. A rodovia foi entregue em dezembro, há
quase três anos, e já há seis meses estava intransitável em alguns
trechos. Há 15 dias, nesta tribuna, falei que o Juiz da P Instância, na
cidade de Cristina, sentenciou a empresa para que proceda às
reformas emergenciais, a fim de garantir o direito de ir e vir com
segurança, pois já ocorreram vários acidentes na rodovia. Parece que
alguns trechos nunca foram asfaltados.

Nessa audiência pública, solicitamos que a COMIG nos enviasse a
relação das obras que estaria financiando. Recebemos a relação e
constatamos que são várias, como a construção de aeroportos, o
asfaltamento e a pavimentação de rodovias e reformas de hotéis.
Percebemos que havia algumas coincidências. As pessoas dessas
cidades, ao serem informadas da nossa fiscalização, entraram em
contato conosco. Recebemos uma ação popular, que já está
tramitando, com relação a Ouro Preto, relativa à duplicação da Av.
Pedro Aleixo, no Distrito de Cachoeira do Campo. Pediram que
verificássemos essa questão, pois a obra seria financiada pela
COMIG. Houve a reforma do Grande Hotel de Araxá - já realizamos
uma audiência sobre isso -, as obras das termas de Poços de Caldas -
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está sendo feita uma visita ao local, para sabermos como está
sendo realizado o financiamento - e a obra da MG-10 - já está
marcada uma visita da Comissão de Transporte ao local -, após a
serra do Cipó até Conceição do Mato Dentro. Foram investidos nesse
trecho milhões, e a obra está paralisada. A obra do Hotel Cassino de
Lambari e outras tantas foram também financiadas pela COM 10.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, como podemos
aprovar um projeto criando a CODEMIG e deixando a COMIG debaixo
do tapete? Temos a obrigação de verificar isso. A COMIG não realiza
as obras necessárias, como as das estâncias hidrominerais, por
exemplo, que estão abandonadas. Parece que a COMIG dispõe de
bastante dinheiro, pois está financiando muitas obras. Sendo assim,
poderia estar acompanhando as estâncias hidrominerais.

Estamos apresentando várias emendas. A Comissão aprovou
algumas e rejeitou outras. Temos de resgatá-las para melhorar o
projeto. Estamos favoráveis ao projeto da CODEMIG, pois Minas
Gerais está precisando de uma companhia de desenvolvimento
econômico, mas não podemos deixar nada embaixo do tapete. Com
relação a essa questão da COMIG, estamos tendo tantas dificuldades
que podemos acreditar que há questões sérias por detrás. Estamos
tendo dificuldades para instalar uma comissão especial e para realizar
uma audiência pública. Agora, ela foi marcada para a semana que
vem, conforme nos informou o Deputado Rogério Correia.

Na hora do destaque, falaremos sobre uma ou duas emendas.
Não sei qual é a posição dos demais companheiros, mas vou abster-

me de votar esse projeto, que, aliás, é bom. Porém, sem resolver a
questão da COMIG, deixando para trás muitos fatos sem explicação,
não deveremos votá-lo. Aliás, já me disseram: e as outras que estão
se juntando para formar a CODEMIG? Vamos averiguar.
Perguntaram-me, há pouco, como ficariam a TURMINAS, a
CODEURB, que está em liqüidação, e a CDI. Esqueceram de colocar
os objetivos, as competências da CDI no projeto da CODEMIG. Uma
de nossas emendas visa completá-lo, colocando as finalidades da
CDI. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
averiguará uma obra, a pedido da população do Sul de Minas. Nós,
como Deputados, temos essa missão. Como já disse, viemos para cá
em nome da transparência, da ética, do bom uso do dinheiro público.
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Na semana passada, quando votamos o "tarifaço", argumentei

que só o uso correto do dinheiro público trará importante economia ao
nosso Estado, sem ser necessário criar taxa ou qualquer outro tributo
para proceder aos investimentos. Essa seria uma das maneiras. Há
outras, como a renúncia fiscal, que é altíssima no Estado. E
necessária até certo ponto, por um tempo. Há ainda a questão da
fiscalização, além de outra, muito séria, à qual se referiu hoje, nesta
tribuna, o Deputado Durval Angelo. A ONG Transparência falou que o
grande problema do Brasil é a corrupção, o mau uso do dinheiro
público. Realmente, tem sido. Aliás, é o grande mal de muitas
cidades.

Outro dia, falei que o grande mal do Sul de Minas são as enchentes.
Estamos procedendo a algumas gestões para diminuir seus impactos.
Tivemos uma audiência pública antes de ontem, sobre esse assunto.
Porém, o maior mal que temos é a corrupção, o mau uso do dinheiro
público. Um exemplo disso - temos de averiguar e comprovar ainda,
mas o fato já está ficando claro para nós - é o caso da Maria da Fé-
Cristina, que foi licitada, empenhada, paga, há nota fiscal de pontes
metálicas no município, mas estas não existem, não as conhecemos.

Já me falaram que a COMIG não tem nada a ver com isso, apenas
deu o dinheiro. Mas é assim que se faz? Concede o dinheiro e não
averigua? Sr. Presidente, já conversamos. Agradeço a V. Exa. e ao
Deputado Ermano Batista, da Comissão de Fiscalização Financeira.
Faremos a audiência pública sobre a COMIG. Depois, se necessário,
formaremos uma comissão especial para que, em nome do povo
mineiro, da ética e da transparência, exerçamos nossa missão nesta
Casa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estamos de acordo com

os Deputados Laudelino Augusto e Rogério Correia. Durante os
quatro anos em que estivemos na Oposição, denunciamos os
desmandos praticados pela COMIG, inclusive a acumulação da
Presidência pelo Secretário da Casa Civil, além de obras que não
faziam parte do previsto no estatuto da empresa. Ademais, o
Presidente nunca veio para ser sabatinado. Porém, entendo que essa
audiência pública deve ensejar uma CPI, e não, uma comissão
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especial. Não temos de jogar nada para debaixo do tapete. Só
que essa nova empresa, que está sendo criada agora, acaba. Isso
não quer dizer que jogaremos o passado para debaixo do tapete.
Daqui para a frente, teremos uma nova empresa de desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais, que, com certeza, representará grande
benefício para toda a população, com transparência, zelo e
responsabilidade.

O Poder Legislativo tem de se debruçar sobre questões que
envolvem empresas como a Solaris e essas obras em que foi gasto
dinheiro público e que não deram retorno para a sociedade, não se
sabendo o responsável pela obra ou de que forma foi feita.

Votaremos contrariamente às duas emendas destacadas, n°5 6 e 11,
porque consideramos que seria uma atitude incorreta, porque é
inconstitucional. Mas isso não impede que o Poder Legislativo, a partir
dessa audiência pública, trate dessa questão. Continuarei dizendo o
que venho falando há quase cinco anos. Quando estávamos na
Oposição, denunciávamos, só que a denúncia não saía da
Assembléia Legislativa. Nossa voz não tinha eco. Não conseguíamos
fazer os requerimentos serem encaminhados.

A COMIG deve ser investigada. Os sócios da Solaris têm de ser
identificados. Temos de verificar como foi feito tudo isso. Mas
precisamos também aprovar isso aqui. O que foi feito no passado
deve morrer, mas não deve ser enterrado. Ou seja, não produzirá
mais o malefício que estava produzindo. Serão produzidos agora
novos benefícios. Vamos responsabilizar os culpados ou responsáveis
por tudo isso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n

os 1 a 5, 10 e 18. (- Pausa.) As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovadas. Em votação, as Emendas n os 7 a 9, 12 a 17, e 19, salvo
destaques. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Emenda n° 6. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Rejeitada. Em votação,
a Emenda n° 11. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.004/2003 com
as Emendas nos 1 a 5, 10 e 18. A Comissão de Administração Pública.

Declaração de Voto
O Deputado Laudelino Augusto - Apesar de já ter dito, naquele

momento, que não era correto, quero justificar meu voto. Na verdade,
estou me abstendo de votar. Penso que isso é muito legitimo e
simbolicamente democrático, e o voto simbólico também vale.
Represento muitos mineiros e mineiras que também estariam em
dúvida em votar sem primeiro ver o que aconteceu e está
acontecendo com a COMIa. Em nome dos mineiros que querem
apurar tais fatos, penso que esse projeto não deveria ainda ser
votado. Tenho receio de que as coisas vão para debaixo do tapete,
pois pessoas que eram da COMIG nos anos passados continuam no
atual Governo. Em nome dos mineiros e mineiras, voto,
simbolicamente, abstenção. Deveria primeiro apurar com detalhes o
que está acontecendo, há indícios de que pode estar ocorrendo o
desvio do dinheiro público. Há muita coincidência de financiamentos
da COMIG, que não estão dando certo. Existem irregularidades. A
população está reclamando. E simbólico o voto, pois somos favoráveis
à COMIG. Simbolicamente, representando o povo mineiro que deseja
apurar as falcatruas, a corrupção, decidi votar o projeto esperando
que, quando formos votar, no 20 turno, já tenhamos alguma notícia
sobre o que está indo para debaixo do tapete. Queremos apurar e ver
quem são os responsáveis, para que devolvam o dinheiro ao povo que
precisa dele para investimentos, para a saúde, para agricultura, para o
emprego tão necessário ao nosso povo, para tantas áreas sociais.
Precisamos desse dinheiro.

Quero declarar meu voto como abstenção por esse motivo. Voto
simbólico, acredito nisso, a democracia tem disso, dá trabalho, mas
vale a pena. Simbolicamente, em nome dos mineiros, deixamos de
votar. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 25/2003, do Deputado Neider Moreira, que altera o
parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado. A Comissão
Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que
persiste a falta de quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas que há quórum para a apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 119/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que determina aos estabelecimentos bancários
situados no território de Minas Gerais a instalação de assentos nas
filas especiais para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes
físicos. A Comissão do Trabalho 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 2°
turno, o Projeto de Lei n° 119/2003 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 304/2003, da Deputada
Ana Maria Resende, que altera o art. 5°, inciso II, da Lei n° 11.396, de
6/1/94, que cria o Fundo de Fomento Sócio-Econômico do Estado de
Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências. A Comissão de
Turismo opina pela aprovação do projeto na forma da vencido em 1°
turno 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.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 1
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê a Emenda n°

1, publicada na edição do dia 14/11/2003.).
O Sr. Presidente - 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 0 turno, o Projeto de
Lei n° 30412003 na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 361/2003, do Deputado
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Bilac Pinto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de
sinalização nas rodovias estaduais. A Comissão de Transporte 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 2 0 turno, o Projeto de Lei n°361/2003 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 568/2003, do Deputado
Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monte Azul 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 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
568/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 633/2003, do Deputado
Paulo Piau, que acrescenta dispositivo à Lei n° 12.237, de 5/7/96, que
alterou a Lei n° 10.628, de 16/1/92, que estabelece a organização e o
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
instituído no art. 231 da Constituição do Estado. A Comissão de
Turismo 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 0 turno, do Projeto de Lei n° 837/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Lima Duarte o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Rogério Correia solicitando o adiamento da discussão do projeto por
cinco dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 838/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
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reverter ao Município de Pouso Alegre 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.

3a Parte
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para

votação de proposta de emenda à Constituição, a Presidência passa à
3a Parte da reunião, destinada a comunicações e a oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar
da Silveira Jr. - falecimento do Sr. Raimundo Zeferino Arantes,
ocorrido no dia 16/11/2003, em Itabirito; Dalmo Ribeiro Silva -
falecimento da Sra. Matilde Bonamichi, ocorrido no dia 22/11/2003,
em Ouro Fino; e Wanderley Ávila (4) - falecimento da Sra. Evangelina
Pereira Nascimento, ocorrido em 13/11/2003, em Várzea da Palma;
falecimento da Sra. Gislene Lord, ocorrido em 18111/2003, em Várzea
da Palma; falecimento do Sr. Gabriel Pereira da Fonseca, ocorrido em
12/11/2003, em Várzea da Palma; e falecimento do Sr. Sátiro Cândido
da Silva Filho, ocorrido em 31/10/2003, em Várzea da Palma (Ciente.
Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 27, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 34B REUNIÃO ESPECIAL, EM 21/11/2003
Presidência da Deputada Jô Moraes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
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Nacional - Leitura dramática - Palavras da Sra. Presidente -
Palavras da Deputada Cecília Ferramenta - Palavras da Deputada
Maria Tereza Lara - Apresentação musical - Palavras do Sr. José
Antônio de Lacerda - Palavras da Sra. Maria das Graças Saboya -
Palavras do ex-Deputado Clodesmidt Riani - Entrega de placas e
diplomas - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Cecilia Ferramenta - Jô Moraes - Maria Tereza Lara - Rogério

Correia.
Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - As 19h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Rogério Correia, 20-Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Compõem a Mesa os Exmos. Srs. Chico Ferramenta,

Prefeito Municipal de Ipatinga; Deputadas Cecília Ferramenta e Maria
Tereza Lara, autoras do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Clodesmidt Riani, ex-Deputado Estadual; Maria das
Graças Saboya, representando a Coordenação Nacional de Entidades
Negras - CONEN -; José Antônio de Lacerda, Presidente da CUT; e
Carlos Calazans, Delegado do Trabalho em Minas Gerais.

Registro de Presenças
A Sra. Presidente - Registramos a presença em Plenário do Exmo

Sr. Ronaldo Moreira Araújo, Presidente em exercício do Conselho
Estadual da Comunidade Negra, e dos familiares dos nossos queridos
ex-Deputados Bambirra, Armando ZilIer, combativo e sindicalista, e
Dazinho, que não compareceu devido às suas condições de saúde;
além de representantes de sete sindicatos fundados há mais de 50
anos.

Queremos fazer um registro especial sobre os acontecimentos da
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luta de 1968. Foi uma greve que se associou à greve do ABC e
teve uma importância fundamental. A greve dos metalúrgicos de Belo
Horizonte, naquela ocasião, foi um verdadeiro levante na cidade.

O ex-metalúrgico de Belo Horizonte e Contagem, nosso
companheiro, Vital Nolasco, está presente para receber e materializar
esta homenagem e continua representando a resistência e um heróico
processo. Continua sua resistência na cidade de São Paulo, na
direção do PCB.

Nosso registro de homenagem especial ao Sindicato dos
Metalúrgicos de Betim e Igarapé, na pessoa de seu Presidente,
Marcelino de Souza, que neste ano tem enfrentado dificuldades na
resistência, afrontando a polícia em recente manifestação, com 15
viaturas, nas portarias da FIAT. Na portaria de saída n° 5, foram
colocados 30 chefes de cada lado, para verificar se o operário que
saía da FIAT naquela hora receberia um panfleto. Nossa resistência
cotidiana, como parte da resistência de todos vocês.

Registramos, ainda, a presença de mais uma central, a CGT, a qual
agradecemos por incorporar-se a esta festa, e de representantes de
outros sindicatos que não pudemos citar, uma vez que não passaram
pelo cerimonial. Estão no Plenário Diretores da União Nacional
Sindical e integrantes da Força Sindical, cuja presença agradecemos,
por se incorporarem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
• locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a luta operária.

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

será interpretado por Helena Penna.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura Dramática
O locutor - Neste momento, o ator Olavo de Castro fará a leitura

dramática do poema "Operário em Construção", de Vinícius de
Moraes.

- Procede-se à leitura dramática.
Palavras da Sra. Presidente

Boa noite a todos e a todas que nos emocionam ao comparecer a
esta Casa para prestar uma homenagem tão absolutamente
necessária como a homenagem àqueles que constroem a vida, que
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constroem o mundo. Exmo. Sr. ex-Deputado e Prefeito Municipal
de Ipatinga, Chico Ferramenta, nosso amigo; Exma. Sra. Deputada
Maria Tereza Lara, co-autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem, nossa companheira de todas as batalhas; Exma. Sra.
co-autora do requerimento que deu origem a esta homenagem,
também incansável batalhadora pelos direitos dos trabalhadores,
Deputada Maria Tereza Lara; com muita emoção registramos a
presença do ex-Deputado Clodesmidt Riani, que passou por esta
Casa e sofreu a cassação em um momento decisivo da história do
nosso povo, mas que, mesmo depois de 50 anos, está aqui com uma
vitalidade e com uma energia que nos inveja a todos; Exmo. Sr.
Delegado do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, nosso
amigo e militante de um dos sindicatos que aqui será homenageado;
nossa querida amiga representante da CONEN, Maria das Graças
Saboya; nosso querido companheiro e camarada Presidente da CUT,
José Antônio de Lacerda, se, por um lado, na construção de nossa
sociedade, os operários logo se posicionaram politicamente, o povo
negro, além de se constituir em elemento crucial na formação de
nossa identidade desde a heróica atitude de Zumbi, tem hoje a
comemorar sua consciência racial, a partir da celebração dos
sentimentos de liberdade e igualdade.

Uma visão solidária, fraterna e igualitária da sociedade passa, sem
nenhuma dúvida, pelo reconhecimento da igualdade social, sem o
mínimo resquício de preconceito.

Assim, verificamos com pesar a lamentável constatação, feita pelo
DIEESE, em recente pesquisa, da dupla discriminação da mulher
negra no mercado de trabalho, não bastassem as baixas taxas de
participação da população negra em geral, tanto no ensino
universitário quanto nos postos de trabalho urbano.

E relembrando a bravura e o instinto libertário de Zumbi dos
Palmares que hoje defendemos maiores oportunidades e a total
inclusão social dos afro-brasileiros.

Por sua vez, a homenagem desta Assembléia Legislativa à classe
operária é o reconhecimento aos trabalhadores do País e de Minas
Gerais, em especial por sua luta pela consolidação de uma sociedade
mais justa e fraterna. Direitos que hoje são constitucionais refletem,
com efeito, um longo combate conduzido em nome da liberdade e da
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justiça social.

Temos hoje na Presidência da República um líder operário vindo do
subúrbio industrial paulista, cercado de esperanças populares e
expectativas dos agentes econômicos de crescimento econômico e
bem-estar social. E este um fato histórico único e, sem dúvida, o
reflexo de uma conquista à qual não faltaram momentos trágicos, que,
na constante oposição à ditadura, tingiram de luto o sonho operário.

Em Minas, a causa do sindicalismo registra a morte, há 40 anos, de
33 metalúrgicos de Ipatinga, tornados mártires pelo sacrifício de suas
vidas e por sua coragem. O histórico desses enfrentamentos é parte
importante da construção e do fortalecimento de nossa democracia.

O escritor Ferreira GulIar, utilizando o recurso poético de afirmar o
contrário do que aparenta dizer, soube celebrar o trabalhador de
nossas fábricas no poema intitulado "Não Há Vagas": "O preço do
feijão/ não cabe no poema. O preço do arroz/ não cabe no poema (...)/
Como não cabe no poema/ o operário/ que esmerila seu dia de aço/ e
carvão/ nas oficinas escuras".

O operário a quem o País confiou a chefia do Governo, para efetuar
mudanças que expressam a força de opinião de nosso povo, já
parecia anunciado em outros versos famosos. Estes, lapidados por
Vinícius de Morais, lembram como o trabalhador brasileiro e este Pais
constituem os dois lados inseparáveis, o de fora e o de dentro, da
mesma construção: "A mesa, ao cortar o pão,/ o operário foi tomado/
de uma súbita emoção,/ ao constatar, assombrado/ que tudo naquela
mesa,/ garrafa, prato, facão/ era ele quem fazia,/ ele, um humilde
operário".

Essas mãos que fabricam cada coisa que nos facilita a vida, essas
mãos que lutaram e lutam por um futuro digno para seus filhos, essas
mãos operárias nos fazem entender como um dia entendeu o poeta:
"que não havia no mundo/ coisa que fosse mais bela".

Em reconhecimento às mãos calejadas e rudes e, ainda assim,
belas do operário mineiro, agradecemos a todos os que, com suor e
sacrifício, mas com imensa generosidade, ajudaram a gerar nossa
democracia.

Esta Casa está muito feliz em dar visibilidade, em destacar e dar
protagonismo àqueles trabalhadores e àquelas trabalhadoras
responsáveis pela construção da sociedade.

rs
-



2057
Vivemos um tempo em que o valor das pessoas, das coisas e

dos acontecimentos é determinado pelo mercado. Vale quem é
vitorioso; é vitorioso aquele que adquire posição na sociedade, e
adquire posição na sociedade aquele que acumula patrimônio.

Os valores mais caros à humanidade - a solidariedade, a
fraternidade, o trabalho que constrói a vida - deixaram de ser a
argamassa primeira para realizar a liga da convivência humana.

Nesta homenagem, queremos recuperar o sentido maior da vivência
de homens e mulheres. Queremos deixar claro que nossa
humanidade se realiza pelo trabalho. E ele que constrói a vida. E são
os que trabalham, os que são explorados no seu trabalho, os que
resistem a essa exploração que constroem a história, que realizam o
progresso.

E longa e rica a história de resistência de nossa gente. Inumeráveis
acontecimentos tingiram de determinação e coragem as páginas da
história do desenvolvimento econômico de nosso Estado, história essa
que teve a contribuição decisiva do seu componente majoritário de
homens e mulheres negros. E só lembrar que em 1888, entre os 2.500
trabalhadores da mina de Morro Velho, 1.700 eram escravos. As
primeiras greves de que se tem notícia datam de 1907, na mina de
Morro Velho. Estão presentes aqui tantos trabalhadores que deram o
melhor de suas vidas ali, deram todo o seu sangue e suor para que a
riqueza fosse apropriada por outros. Mas, em 1912, em Belo
Horizonte, foram iniciadas pela construção civil, espalhando-se por
outras categorias.

Se, de um lado, expressava-se a solidária busca de uma vida digna,
de outro se encontrava o uso da força bruta, da força policial, a que
recorriam os patrões para derrotar as lutas. Por isso fazemos
referência aqui às mais belas páginas de resistência operária, entre as
quais o acontecimento que ficou conhecido como Massacre de
Ipatinga, cujo número de mortos ainda é desconhecido; a grande
greve de 1968, em Contagem - algumas lideranças estão aqui
presentes - , impulso à resistência democrática contra a ditadura; a
simbólica greve de 1978, dos trabalhadores da FIAT, quando perdeu a
vida Guido Leão; e o memorável ato de rebeldia dos trabalhadores da
construção civil de 1979, quando foi morto, em confronto com a
polícia, o trabalhador Oroduio.
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Para homenagear essa trajetória de coragem e esperança,

destacamos aqueles operários que conseguiram passar por esta Casa
como Deputados Estaduais e os sindicatos que, simbolicamente,
completaram mais de 50 anos de resistência.

A todos, nossa gratidão e a certeza de que continuam construindo
novos tempos para a humanidade. E deles a possibilidade de que a
humanidade alcance um novo patamar de solidariedade, de
fraternidade e de igualdade.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta
Boa noite a todas e a todos. Prezada Sra. Presidente, Deputada Jô

Moraes, prezados componentes da Mesa, prezados participantes
desta solenidade, senhoras e senhores homenageados, é uma grande
satisfação estar aqui nesta noite, junto com tantos amigos e antigos
conhecidos, ao lado de quem travamos inúmeras batalhas pela
democracia.

Reunir tanta gente histórica, companheiros valorosos que ousaram
enfrentar a tirania e lutar contra a exploração do homem pelo homem,
num tempo em que a repressão era violenta, é também um resgate da
nossa história.

A solidariedade, a pluralidade de pensamentos e a democracia são
marcas que queremos destacar, ao lembrar e homenagear as
importantes lutas que fizeram do movimento negro um marco da
liberdade e do movimento operário a vanguarda da construção da
modernidade. O massacre dos trabalhadores ocorrido em uma das
portarias da USIMINAS foi um triste episódio do desenvolvimento
histórico do movimento operário brasileiro.

Quando propusemos esta reunião especial, juntamente com as
Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara, pretendíamos, além da
justa homenagem, fazer o nosso agradecimento a todos aqueles que,
de alguma forma, em algum momento de suas vidas, levantaram-se
contra a opressão, reagiram à injustiça e enfrentaram a desigualdade.
Naquela época, estávamos no preâmbulo dos anos de chumbo da
ditadura militar. Refiro-me ao massacre de Ipatinga, que o próprio
movimento operário tratou de combater. Mas é bom lembrar que foi
também na USIMINAS, em 1984, 21 anos depois do massacre, e já
no final do regime de exceção, que surge um movimento operário
marcante para a história do sindicalismo nacional.
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Quero ainda homenagear, neste momento, os ex-Deputados

que tiveram suas origens políticas na luta operária. O exemplo dos
senhores faz parte da nossa história. Mas, se temos fortes exemplos
de operários conscientes de sua função e de seu compromisso social,
é de extrema importância também ressaltarmos o papel, muitas vezes
esquecido, das mulheres dos operários. Aqui falo com conhecimento
de causa. E com a experiência de quem viveu nos bastidores, dando
força, confortando, incentivando, cuidando dos filhos, da casa e, ao
mesmo tempo, indo às ruas e às praças para as lutas necessárias,
que queremos homenagear todas aquelas que, de uma forma ou de
outra, participaram da causa operária. A Sra. Maria Dias Martins é
viúva do operário Alvino Ferreira Felipe, morto no massacre de
Ipatinga, em 7/10163. D. Maria, sabemos das dificuldades pelas quais
passou e da força que teve para enfrentá-las. A senhora é um
exemplo para nós, mulheres ligadas à política e ao trabalho em nosso
Estado.

Homenageamos também a Sra. Solange Glória Dias, viúva do
metalúrgico Leonardo Diniz, ex-Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade e ex-Prefeito daquela
cidade. Solange sempre esteve ao lado do marido, acompanhando-o
e apoiando-o nas lutas operárias da região e em todos os seus
reconhecidos atos da vida política.

Rendemos ainda nossas homenagens a uma grande profissional
que esteve sempre ao lado da causa operária, com destaque na luta
pela organização dos trabalhadores. A advogada e professora ElIen
Mara Ferraz Hazan sempre demonstrou, além de grande competência
e empenho quando o assunto era a luta por melhores condições de
vida da classe operária, forte espirito humanista e acuidade
intelectual. ElIen é profissional e militante a favor dos trabalhadores.

Termino afirmando que Minas Gerais e o Brasil podem ser lugares
ainda melhores se não deixarmos nunca que se apaguem de nossa
memória os bons exemplos, como o da resistência da raça negra e o
da luta operária. A chama da esperança, coragem e determinação que
esses movimentos carregam são ingredientes fundamentais na
construção da cidadania. Muito obrigada e um grande abraço.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
Sra. Presidente, Deputada Jô Moraes, Graça, representante da
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CONEN, senhoras e senhores, funcionários, sindicalistas,
homenageados, esta Casa sente-se honrada com a presença de cada
um dos senhores, sobretudo com a presença daqueles que sempre
foram excluídos e perseguidos porque lutaram por ideal de justiça e
igualdade.

Ontem, 20111/2003, Dia Nacional da Consciência Negra, a morte de
Zumbi dos Palmares completou 308 anos. Zumbi é o símbolo da
resistência, da luta contra a discriminação, a desigualdade social, a
escravidão. Representa muitos negros e negras que deram a vida
para conquistar a liberdade e muitos outros que, anonimamente,
contribuíram para que o negro tivesse seus direitos garantidos. Lula
disse ontem que, em Alagoas, ao assinar um decreto titulando as
terras de remanescentes de quilombos, a Lei Áurea abriu a porta da
senzala, mas escondeu a chave da cidadania. Isso se confirma pelos
dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA -: 80
milhões de brasileiros são negros, sendo que a metade da população
possui ascendência africana.

O Brasil concentra o segundo contingente de população negra do
mundo, sendo, no entanto, o último a abolir formalmente o trabalho
escravo. Mas a realidade não se resume a números. Os indicadores
sociais mostram que os negros brasileiros enfrentam desigualdades e
discriminação. A renda dos brancos costuma ser o dobro da dos
negros, a taxa de analfabetismo é duas vezes maior na população
negra. Enquanto cerca de 22% dos brancos são pobres, 47% de
mulheres negras são duplamente discriminadas, como negras e como
mulheres. Mas, ao celebrar Zumbi, não podemos deixar-nos abater
com essa realidade. Zumbi é sinal de resistência, coragem e
esperança de vida nova. Zumbi e tantos outros deram seu sangue,
são mártires, mas, hoje, o apelo que nos é feito é do martírio branco, é
dar a vida a cada segundo, martírio branco enquanto não doamos o
sangue vermelho pela morte, mas enquanto doamos cada segundo da
nossa vida, colocando o poder a serviço da vida. O caminho é o
investimento nas políticas públicas, o controle social das políticas
públicas e o fortalecimento das organizações sociais.

Assim, queremos parabenizar a CONEN, que agrega os mais
diversos segmentos raciais do Pais e tem contribuído para combater o
racismo e fazer a inclusão de negros e negras na sociedade.
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Mencionamos também as ações do Presidente Lula, que, além

de criar a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, cuja Secretária, a companheira Matilde Ribeiro, é militante do
movimento negro, neste 20/11/2003, assinou decreto dando início ao
processo de titulação das terras de quilombos. Hoje existem no País
743 comunidades quilombolas. Dessas, apenas 36 receberam título
de posse da terra até hoje.

Outra ação do Governo Federal é o lançamento da política nacional
de promoção da igualdade racial, que traça diretrizes e metas para
mudar o quadro de desigualdade e de discriminação racial no País,
discutindo e criando o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade
Racial. Uma das ações é o incentivo à adoção de políticas de cotas
nas universidades e no mercado de trabalho.

Homenageamos especialmente o Tizumba, grande artista aqui
presente, e, na sua pessoa, homenageamos todos os artistas negros
e negras que têm contribuído com a cultura para transformarmos o
Brasil, que tanto amamos, em uma nação sem exclusão e sem
discriminação.

Homenageamos também a Rosilene, essa grande companheira que
defende a economia popular solidária. Contou-me hoje a Rosilene o
quanto tem lutado, como tem sido discriminada e perseguida, e quão
importante esta homenagem da Assembléia Legislativa está sendo
para ela. E uma oportunidade para refazer seu ânimo e suas forças
para continuar na luta pela mulher e, sobretudo, pelo negro neste
País. Peço uma salva de palmas para os dois homenageados.

Não estamos homenageando apenas a população negra, mas
também a luta operária. Neste momento, presto homenagem ao
Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, e o faço lembrando-me do
metalúrgico Cuido Leão, que, em 1978, durante uma greve em frente
à FIAT, veio a falecer ao tentar escapar de um cerco da cavalaria da
PM. Foi atropelado na BR-381. Homenageando-o, louvamos o bravo
sindicato dos metalúrgicos, que tem dado sua contribuição para que o
operário se organize e conquiste seus direitos.

Quero lembrar que Cuido e seus companheiros marcaram a luta de
operários e operárias brasileiras. Naquela época, as greves
pipocavam por todo o país, puxadas pelo ABC paulista e por cidades
metalúrgicas como Monlevade, Ipatinga, Contagem e Belo Horizonte.
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Em Betim, o sindicato dos metalúrgicos encontrava-se sob

intervenção federal. Os movimentos sociais tiveram importância
fundamental - destaque para a Pastoral Operária na organização
desses trabalhadores, que não puderam contar com a estrutura física
de seu sindicato. A greve de quatro dias foi o início de uma grande
conscientização dos trabalhadores na retomada de seu sindicato e
nas lutas que a partir daí surgiram.

A nossa homenagem, mais uma vez, ao Sindicato dos Metalúrgicos
e a todos os sindicatos que, por mais de 50 anos, têm travado a luta
de resistência e de organização dos operários.

Nosso compromisso é de apoio aos movimentos sociais, populares,
sindicais, religiosos de todo o País e contra todo o tipo de
discriminação e exclusão social.

Nossa homenagem aos ex-Deputados operários, sobretudo e
também a cada um de vocês que aqui estão presentes, hoje, para
celebrar este dia importante de comemoração - o Dia Nacional da
Consciência Negra, também dia da luta do operário, da construção
deste País fraterno, justo e igualitário". Muito obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra

Stradivarius, do Colégio Santo Agostinho, que apresentará as músicas
"João e Maria" e "Valsinha", de Chico Buarque de Holanda.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Agradecemos ao regente Renato Almeida, estendendo

nossos agradecimentos a todos os componentes da Orquestra
Stradivarius pela brilhante apresentação.

Palavras do Sr. José Antônio de Lacerda
Companheira e camarada Jô Moraes, demais membros da Mesa,

companheiras e companheiros, é com bastante emoção que falo em
nome dos trabalhadores, principalmente em nome da luta operária.

Quero prestar uma homenagem ao meu sindicato de origem, o
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica, que data de 1932 e
teve Carlos Drummond de Andrade entre seus associados, pois,
naquela época, os escritores podiam filiar-se ao sindicato.

Companheiras e companheiros, é muito importante esta
homenagem prestada pelas Deputadas aos trabalhadores de Minas
Gerais. A nossa luta sempre foi árdua, desde o chão da empresa até
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às reivindicações por melhores salários e mudanças no País. Os
trabalhadores ainda passam por grandes dificuldades dentro das
empresas, como ocorreu durante diversos governos, principalmente
nos últimos oito anos, quando perdemos vários direitos. Mas os
operários são sábios: no momento mais agudo, souberam dar seus
votos a um metalúrgico, ao companheiro Lula, que governa o Brasil.
Desejamos lutar por mais, queremos uma sociedade igualitária, sem
explorados e exploradores, em que a classe operária possa exercer o
poder: uma sociedade socialista. Essa é a nossa busca imediata.

Nas últimas campanhas salariais, os trabalhadores de Minas
sofreram repressão nunca vista. A Deputada Jô Moraes abordou a
questão dos metalúrgicos de Betim, que não abaixaram a bandeira.
Embora reprimidos, continuaram sua luta. Durante a última greve dos
gráficos, uma empresa demitiu todos os seus funcionários porque
haviam aderido ao movimento grevista.

Precisamos fazer mudanças profundas no Pais, principalmente nas
relações trabalhistas. E necessário que os trabalhadores tenham
liberdade para se organizarem, para enfrentar suas campanhas de
igual para igual. Somente a nossa luta organizada fará com que
alcancemos os nossos objetivos.

Agora temos um Presidente que foi metalúrgico. Neste momento tão
importante, nós, os operários, estamos sendo chamados para
contribuir com o desenvolvimento da nossa Nação. A força motriz para
fazer as mudanças está nas mãos dos trabalhadores.

Emocionado, agradeço às Deputadas Jã Moraes, Maria Tereza Lara
e Cecilia Ferramenta esta homenagem tão importante. Com certeza,
sairemos daqui mais gratificados e felizes, sabendo que nesta Casa
as Deputadas companheiras se lembraram da classe operária e
prestaram-lhe esta grande homenagem. Obrigado, companheiras.
Obrigado, companheiras e companheiros. Aceitem um abraço fraterno
da CUT. Todos à luta até à vitória!

Palavras da Sra. Maria das Graças Saboya
Boa noite, companheiras e companheiros. Cumprimento os

integrantes da Mesa e agradeço às Deputadas Maria Tereza Lara, Jô
Moraes e Cecilia Ferramenta.

E motivo de alegria poder falar nesta Casa sobre a questão da luta
do povo negro brasileiro. E importante prestar estas homenagens
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junto com a luta operária, mesmo porque foi o povo negro quem
construiu este País. Os reis e rainhas negros, que construíram as
políticas em seus países, saíram da África e vieram ser escravos e
construir tudo o que há neste País. E importante termos essa
percepção. Sem os negros, este País não estaria como está. Sem a
luta do povo negro não existiria a luta da classe operária.

A categoria da construção civil é composta, em sua maioria, pelo
povo negro, muitos desempregados. Da mesma forma, grande parte
dos metalúrgicos são negros. A minha frente está o meu amigo e
companheiro Toninho, Presidente do Sindicato das Costureiras,
categoria em que comecei a trabalhar, com 13 ou 14 anos. Quase
80% éramos mulheres, na maioria negras.

Disseram-me que tenho pouco tempo, mas para falar sobre a
história do povo negro são necessários vários dias. Esta Casa precisa
colocar-se à disposição para esse tipo de evento.

Com muita garra e com muito carinho, comemoramos os 308 anos
de morte de Zumbi dos Palmares, que continua vivo em nossa luta de
combate ao racismo, na luta pela igualdade de salário, na luta pelo
direito à educação, ao trabalho, à moradia e à verdadeira cidadania.
Não queremos mais ser os 64% mais empobrecidos deste País.
Queremos dignidade porque construímos este Pais com muita garra,
com muita luta e debaixo de açoite. Portanto, queremos que o
Governo Lula continue com a proposta do movimento negro
construído no dia-a-dia de suas vidas.

Ele foi correto quando disse que a Lei Áurea abriu as portas da
senzala e fechou a porta da cidadania. Não queremos ser os mais
empobrecidos do País. O povo negro lutou e denunciou tudo o que
vivemos na escravidão. Logo depois, ficou sem emprego, sem saúde
e sem escola. Os 64% mais empobrecidos do País tinham de ter terra
para trabalhar, mas em 1835 fomos proibidos de tê-la. O que
sabíamos fazer bem era plantar, colher, construir cidadania com as
próprias mãos. Em 1830, fomos proibidos de ir para a escola, de
aprender a ler e a escrever. Mesmo sem o direito de ler e escrever,
sem o direito à terra, construímos cidadania.

Formulamos nossa história, que foi queimada, e, por isso, a
escravidão continuou muito forte, por quase 300 anos. O Brasil foi um
dos últimos países a entender que nossa luta era importante e
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necessária. Tivemos de elaborar proposições de leis que
levassem o negro a ter cidadania. Nunca ganhamos nada, sempre
conquistamos os direitos.

Queremos apoderar-nos não só do salário, da educação e da
moradia, mas também da política, a fim de construir o que sabemos.
Queremos ser Deputados Estaduais, Deputados Federais,
Governadores, Prefeitos. Queremos construir nossa cidadania. A
responsabilidade da construção da cidadania do povo negro não é só
do movimento negro, mas de todos aqueles que desejam melhor
qualidade de vida para o País e direitos humanos iguais para todos.
Obrigada.

Palavras do ex-Deputado Clodesmidt Riani
Parabenizo as Deputadas Jô Moraes, Maria Tereza Lara e Cecília

Ferramenta.
Vocês não podem imaginar o espetáculo que estão apresentando

nesta noite. Por mais que lutemos, não conseguimos isso pelo Brasil
afora. Em reuniões de massa e em situações de greve, já
conseguimos reunir até 300, 500, 700 mil trabalhadores. Se der
tempo, vou falar sobre isso. Mas quero lhes dar os parabéns pela
organização, cumprimentar os membros da Mesa e a todos os
senhores e senhoras presentes. Tenho dois filhos aqui também,
graças a Deus. Cumprimento ainda os homenageados. Sem dúvida
nenhuma, uma reunião como esta é de grande importância. Os líderes
sindicais merecem ser homenageados porque, por mais que
trabalhem, ainda são acusados. Quando isso não ocorre por alguns
despeitados, são os próprios patrões ou a polícia.

Felizmente, posso dizer sem nenhum receio que não existiu outro
líder como eu no movimento sindical. A história vai contar isso um dia.
Fui Presidente do primeiro sindicato hidrelétrico de Juiz de Fora. Sou
eletricista, trabalhei durante 42 anos e me aposentei. Participei
também do primeiro congresso dos trabalhadores, que era o 7°
Congresso dos Trabalhadores de Minas Gerais, em São João dei-Rei,
ao qual compareceu também o Juscelino, como Governador, Getúlio
Vargas e o Tancredo, que era de lá, além de uma massa boa. Foi uma
experiência muito grande para mim, que era apenas o Presidente da
Associação dos Trabalhadores Profissionais, que depois transformei
em sindicato. 0 Presidente do Hidrelétrico está aqui e sabe que
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consegui a carta do sindicato com o Geraldo Soares. Estávamos
juntos no Rio nessa época. Depois, com satisfação, vou falar a
respeito do Delmir Vilela, que foi um grande Presidente de sindicato.

Depois, em 1954, tivemos uma luta pelo salário mínimo. Vim aqui ao
jornal e não conhecia muito bem a história do salário mínimo. De
repente, estávamos reunidos: cinco representantes dos patrões, um
dos empregados e um do Governo. Tinha de ter em todos os Estados
e consegui uma vaga no Ministério do Trabalho para Juiz de Fora.
Apesar de não ter pedido a vaga para mim, na mesma hora quiseram
colocar o meu nome, mas não aceitei porque achava que Juiz de Fora
é que teria de se reunir e escolher seu representante. Teve apenas
um candidato, e eu não me candidatei. Ele teve o voto dele e eu tive
17 votos dos 18 sindicatos daquela época.

Em Nova Lima, era o Nilo Rosário; o Miguel Mendonça, dos
Comerciários, e mais outros colegas de Cataguases. Quando chegou
a hora, disseram: "O companheiro Riani vai ser o líder da nossa
bancada". Perguntei: "Líder como, se não entendo nada, tenho
apenas o diploma de 40 ano e nem sei falar direito?". O José Nilo
disse: "E você mesmo". Então, eu disse: "Então, está bem". Nossas
reuniões foram uma beleza e correu tudo bem, mas, na hora, o
Presidente disse assim: "A situação é esta, isto aqui é o que o
Governo apresenta. O senhor agora tem a palavra para dizer quanto".
Como vocês estão em silêncio, eles também ficaram espantados, e
nós também ficamos. Então, eu, como líder, tinha de me mexer e
disse: "E os senhores, não vão apresentar nada?". Eles disseram:
"Não temos nada para apresentar". Eu falei: "Mas nós somos
operários. Temos de saber o que vocês podem nos dar. Se não
puderem, vamos discutir o problema". Como disseram que não tinham
nada a apresentar, eu lhes disse: "Tá bom, depois não chorem. A
tabela do Governo é a nossa". Aí, eles ficaram malucos.

Resultado: eles abandonaram a sessão e o patrão teve de votar
conosco. Ganhamos de 6 a S. Sabem de quanto era o salário? Em
Nova Lima, era de R$900,00 e passou para R$2.200,00. Ou seja,
conseguimos um aumento de 144%. Em Belo Horizonte, era de
R$900,00. No interior, era de R$650,00 e passamos para R$2.000,00.
E ainda havia uma intermediária que era de R$800,00 e passamos
para R$2.150,00. Os patrões ficaram malucos e foram apelar até para
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o Getúlio Vargas, que mandou o processo de volta. Resultado:
não cedemos.

Isso que contei havia acontecido em fevereiro e já estávamos em
julho, querendo marcar greve se não recebêssemos o salário mínimo,
porque o Getúlio havia assinado o que pedimos. No dia 12 de julho, o
Dr. Getúlio estava aqui para inaugurar a Mannesmann. Fomos nos
encontrar com ele para pedir que mantivesse seu decreto porque
manteríamos a greve.

Ele até tirou o charuto e deu uma risadinha. A situação política não
estava boa. Resultado: ao nos reunirmos para decidir sobre a revisão,
pedimos 10 minutos, e ninguém abriu mão. E lógico, nem podiam
fazê-lo. Agradecemos aos empregadores, mas dissemos que
precisaríamos de mais 10 dias para consultar os nossos advogados.
Caíram na asneira de falar: "Sr. Presidente, isso é um chicana. Esse
"cara" é um chicanista." Eu não sabia o que era um chicanista, achei
que era a... Quando quiseram me agredir, o Nilo do Rosário, doido
que era, falava que, se encostassem em mim, morreriam. Um
companheiro de Cataguases arrancou o punhal, eles caíram fora, e
nós tivemos a vitória.

Nessa questão do salário mínimo, essa foi a luta. Em Belo
Horizonte, a greve durou um dia apenas. Fizeram acordo com um
mandado de segurança. Os patrões dos trabalhadores de Juiz de Fora
não quiseram pagar. Então, reunimos o sindicato, fizemos um
comando geral e decidimos fazer uma greve de cinco dias, de 16 a 21
de agosto. Logo em seguida, o Getúlio morreu. Fomos vitoriosos e
ganhamos meio salário. Alguns diziam que eu estava bancando o
doido. Nessa cidade pequena, não vão pagar R$2.000,00. Mas eu não
tinha nada com isso. Estava na lei. Se houvesse viúva ou órfão, eles
receberiam 70% de R$2.000,00, e não de R$650,00.

Para conquistarmos essa vitória, perdemos o Ministro do Trabalho, o
João Goulart, que mandou fazer o serviço da Previdência social.
Sabem por que ele saiu? Porque, lamentavelmente, os coronéis do
Exército, juntamente com os patrões, estavam contra ele. O Ministro
da Guerra não pôde agüentar a situação por causa da indisciplina dos
Coronéis. Naquela situação, esse Ministro pediu exoneração, e o
Getúlio nomeou outro General. Disseram que só aceitariam a decisão
se tirassem o Dr. João Goulart, que posteriormente renunciou. Isso
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ocorreu em 22/2/54. Para estender a legislação trabalhista, propôs
a inclusão do homem do campo. Se isso tivesse acontecido na época,
não existiria essa quantidade de favelas, porque as pessoas se
fixariam no campo.

No comício da reforma agrária em 13/3/63, com 200 mil pessoas, fui
o segundo signatário, porque o meu Vice-Presidente foi o primeiro. Eu
era Presidente do CGT e da CNTI. Não porque queria, mas porque os
companheiros de São Paulo e do Rio de Janeiro exigiram. Resultado:
fizemos esse comício para debater a reforma agrária. Se não tivesse
ocorrido a revolução e essa reforma tivesse saído, não existiriam
esses sem - terras andando por aí.

Esta homenagem que a classe operária recebe nesta noite é
merecida. Ao chegar a Minas Gerais, em 1957, não era candidato a
nada.

- Os colegas lançaram minha candidatura a Deputado pelo PTB, e fui
eleito. Não gastei um tostão; era pai de dez filhos e não tinha dinheiro.
Em 1956, fui considerado um dos melhores Deputados; em 1957 reuni
todos os sindicatos e federações para realizar o primeiro congresso
sindical de Minas. O antigo era o dos trabalhadores, o ciclo operário
vinha e não alcançava tese mais avançada. Aprovamos o congresso e
convidamos o Or. João Goulart para abrir a sessão solene. O Prefeito,
o Governador e a massa sindical do interior participaram. Em 1959,
realizamos o segundo; em 1960, o terceiro. Prestamos homenagem a
Felipe dos Santos por ter lutado contra a Coroa e ter sido
esquartejado em Ouro Preto.

Estivemos no teatro da aristocracia de Ouro Preto. Realizamos
quatro congressos sindicais. Não deixaram meus colegas e eu
sairmos da Presidência. Magalhães Pinto abriu o quarto congresso
sindical, e quem o fechou foram o Ministro do Trabalho e o Brizola.
Trazíamos as autoridades para realizar as palestras. Peço à União
Nacional Sindical, à Força Sindical e à CUT para se reunirem e
realizarem o quinto congresso sindical, já que nem eu nem meus
companheiros temos condição de fazê-lo. Fui Presidente do
Comando-Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais. Se a comissão
se reunir, estarei à disposição para maiores esclarecimentos.

Sinto saudade dos mineiros de Nova Lima: José Rosário, José
Alexandre, Delmir Vilela e Wilson Catete Braga. Conseguimos colocar
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o Delmir na Junta de Julgamento e Revisão e na Delegacia do
Instituto em Minas. Brigamos com o PTB, e o Delmir foi tesoureiro de
Belo Horizonte.

Colocamos um do comércio também. Disputamos com os que
mandavam no PTB em Juiz de Fora e tiramos todos. Depois,
tínhamos Vereador e até Juiz de Paz na cidade.

Na Federação dos Metalúrgicos, tinha o João Pombo, que morava
em Itabirito, e o Cagnoni. Naquele período, fizemos quatro
congressos. O pessoal do Sul gostou tanto que fez também e nos
convidou para comparecer.

Tivemos muitas conquistas naquela época. Uma foi a Lei Orgânica
da Previdência Social. Em 1953 realizamos uma reunião aqui e um
congresso no Rio de Janeiro. Em 1960 conseguimos sua aprovação.
Levamos sete anos estudando a Lei Orgânica da Previdência Social,
mas, por fim, fomos vitoriosos.

Pelo salário-família lutamos 13 anos, de 1950 a 1963. O que quero
mostrar a todos é que nossa luta é contínua. E assim mesmo.
Ninguém pode desanimar.

A gratificação de Natal, conseguimos em 1962. Essa conquista foi
mais fácil, porque o Deputado que apresentou a proposta tinha sido
advogado da CNTI, e o meu secretário na CNTI, que era Secretário-
Geral dos Metalúrgicos do Rio, foi Deputado Federal e apresentou a
proposta em 1958. Em 1962 foi aprovada.

Quanto ao 130 salário, Delmir Vilela já tinha conseguido dois salários
para os trabalhadores da energia elétrica com o então Presidente da
CEMIG, Dr. Meio Azevedo. Um era pago em março, e o outro, em
julho. Chamavam de Maria Rosa e eram fruto de participação nos
lucros. Foi mais uma vitória.

Lutamos contra a remessa de lucros para o exterior. Tiraram o
Getúlio do poder por causa disso. Não é dizer que apertamos o Jango,
porque ele era a favor. Bastou o Jango assinar, e conseguimos a
disciplinação da remessa de lucros para o exterior.

O Decreto n° 9.070 proibia greve. Em São João dei-Rei fizemos uma
greve com as moças da fábrica da cidade, mais de 3 mil pessoas.
Enterramos o decreto. Fizemos o mesmo em Belo Horizonte.
Conseguimos, então, aprovar a lei de greve.

Em 1960, nossa luta foi tremenda para conseguir que os servidores
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públicos tivessem o mesmo aumento dos militares. Os
estivadores, os armadores e os ferroviários, todos nós ganhamos. Foi
o que chamamos de greve da paridade.

Tem gente aí que merece couro quando o assunto é esse.
Lamentavelmente, de 1992 para cá, a paridade não existe mais. Culpa
de quem? Da classe, que não reagiu na hora. Se vão nos tirar um
direito, não podemos concordar. Não precisamos nem gritar. Basta
não sairmos de casa. Infelizmente, o funcionalismo, os ferroviários e
os funcionários da orla marítima, ninguém pôde mais participar da
conquista que nos custou tanto trabalho.

Com relação à chacina de Ipatinga: estava no Rio, na confederação,
recebi uma comunicação e, imediatamente, telefonei para o Bambirra
aqui, que foi com o Dazinho e o João Luzia para lá. Em seguida,
comuniquei ao Dr. Jânio, que mandou o exército. Só na hora em que
chegou o exército é que houve um abrandamento, porque viram que
ele estava ao lado do movimento sindical.

Então, é um absurdo tudo o que foi falado distorcendo a história.
Nossas homenageadas estão de parabéns, estão correspondendo.

Isso era mais do que necessário.
Por que o Riani? Fizeram um pacto em São Paulo dizendo que os

trabalhadores da indústria, com mais de 30 sindicatos, entrariam em
greve. Eles ficaram doidos. Então, resolveram chamar o Riani, embora
muitos dissessem que eu nada tinha a ver com a categoria da
indústria em São Paulo. Como mais 20 entraram em greve, tive que
levar mais três diretores para lá. Então, mudei a CNT para lá, liderei a
greve e ganhamos 80%, numa greve com 700 mil operários.

Só estou dizendo isso para vocês sentirem a grandeza de Minas,
pois sou daqui. Então, essa homenagem é justa. Para isso, demos
duro não só em Minas, mas também no Rio Grande do Sul, no Paraná
e em Santa Catarina. No Nordeste, tivemos um movimento com 100
mil operários, inclusive com a presença do Dr. Jânio.

Termino, porque, senão, ficarei falando toda a vida na tribuna.
Fiz aqui o meu apelo, mas quero reprisar que a Jô, a Maria Tereza

Lara, a Cecília e todos os oradores estão de parabéns. A todos o meu
respeito e o meu muito obrigado.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Riani, a sua vida é uma aula. O
nosso limite é porque temos caravanas de Betim, Nova Lima e
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Sabará. Mas não haverá de faltar oportunidades para o ouvirmos.
Traremos você de novo, para esta platéia escutar as suas importantes
histórias e, sobretudo, testemunhar o seu vigor de luta.

Entrega de Placas e Diplomas
O locutor - A partir deste instante, em uma homenagem da

Assembléia Legislativa à luta operária, teremos a entrega de placas
comemorativas. Para tanto, convidamos os agraciados, chamados a
seguir, a se posicionarem no local de condecorações, qual seja, a
minha esquerda.

Convidamos o ex-Deputado Francisco Carlos Chico Ferramenta
Delfino; em nome do ex-Deputado Armando ZilIer, seu filho Amando
Ziller; ex-Deputado Clodesmidt Riani; em nome do ex-Deputado Sinval
de Oliveira Bambirra, seu filho Sinval Bambirra Júnior; o ex-Deputado

- Geraldo dos Reis Ribeiro; em nome do ex-Deputado Estadual Ivo
José, sua mãe Jovelina Júlia da Silva; em nome do ex-Deputado José
Dazinho Gomes Pimenta, sua filha Maria de Lourdes Gomes.

A Presidente desta solenidade, Deputada Jô Moraes, juntamente
com as Deputadas Cecilia Ferramenta e Maria Tereza Lara,
procederá à entrega das placas comemorativas, que contêm os
seguintes dizeres: "Há pessoas que, em nome da liberdade e da
justiça social, dispõem-se a sacrificar a própria vida. A homenagem do
Poder Legislativo a V.Sa. que, movido pelo sonho de uma sociedade
mais justa e fraterna, lutou pelos direitos dos trabalhadores,
contribuindo, de forma decisiva, para a construção da democracia em
nosso País".

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Ato contínuo, passaremos à entrega dos diplomas

também alusivos a esta homenagem, que contêm os seguintes
dizeres: "Há pessoas que, em nome da liberdade e da justiça social,
dispõem-se a sacrificar a própria vida. A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais homenageia V.Sa. pela sua luta em defesa de uma
sociedade mais justa, onde os direitos dos homens e das mulheres
sejam uma realidade".

Convidamos a Deputada Cecilia Ferramenta para entregar os
diplomas aos seguintes homenageados: Sras. ElIen Mara Ferraz
Hazan, Solange Glória da Silva Dias, Maria Dias Martins; Srs. Marcelo
Correia de Moreira Batista, representando o Sindicato lntermunicipal
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dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, e
Antônio Pádua Aguiar, representando o Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Eletrônico
de Belo Horizonte, Contagem, lbirité, Sarzedo, Ribeirão das Neves,
Nova Lima e Rio Acima.

- Procede-se à entrega dos diplomas.
O locutor - Convidamos a Deputada Jô Moraes para entregar os

diplomas aos seguintes homenageados: Srs. Vital Nolasco; Presidente
Marcelino da Rocha, representante do Sindicato dos Metalúrgicos de
Betim; Presidente Marcelino Antônio Edwirges, representante do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ouro e
Metais Preciosos de Nova Lima e Região; Presidente Antônio Carlos
Francisco dos Santos, representante do Sindicato dos Oficiais
Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores na Indústria de Confecções de
Roupas de Belo Horizonte e Região Metropolitana; e Sra.
Coordenadora Eliane Moreira de Lacerda, representante do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, de Jornais e Revistas no
Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à entrega dos diplomas.
O locutor - Convidamos a Deputada Maria Tereza Lara para

entregar os diplomas aos seguintes homenageados: Sra. Rosilene
Maria Silva Passos; Sr. Maurício Tizumba; Sr. Presidente Dilson
Gomes da Silva, representante do Sindicato de Oficiais Marceneiros
de Belo Horizonte e Região; Sr. Presidente Landerico Ciro Lopes,
representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas e Mecânicas e de Material Elétrico de Sabará; e Sra.
Maria das Graças Saboya, representante da Coordenação Nacional
de Entidades Negras - CONEN.

- Procede-se à entrega dos diplomas.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação de
Helena Penna, que interpretara' 'Canto das Três Raças". A Sra.
Helena Penna será acompanhada pelo violonista Luiz Gibson.

Procede-se à apresentação musical.
A Sra. Presidente - Manifestamos nossos agradecimentos especiais

pelo presente que você nos dá. Sua voz é o compartilhar da alegria,
da integração que vivemos nesta noite. Agradeço também ao Sr.
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Clodesmidt Riani. A Presidência agradece às autoridades e aos
convidados a honrosa presença e agradece especialmente a todos
que se deslocaram de suas cidades para compartilhar da imensa
alegria de ver valorizados os que constroem a sociedade do futuro, os
trabalhadores e as trabalhadoras. Obrigada e boa noite a todos.

Encerramento
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 24, às 8,
às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 23 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 11/11/2003

As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Bittar e Paulo Cesar e a Deputada Cecília Ferramenta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Cecília Ferramenta,
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
constatnte da pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.685 a
1.704/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e 1.762 a 1.765, do
Deputado Antônio Andrade. 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 da
Deputada Cecília Ferramenta em que solicita a realização de
audiência pública para que a Prefeitura de Ipatinga, com a Fundação
Getúlio Vargas, possa mostrar o trabalho referente ao Orçamento
Participativo Interativo desenvolvido pela administração daquele
município, recentemente apresentado na Universidade de Harvard e
Cidade do México. 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, 18 de novembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Cecília Ferramenta - Olinto Godinho.
ATA DA 1 Oa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 13/11/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Laudelino Augusto e Dalmo Ribeiro Silva, 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 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 debater o tema
"marketing" e consumo: o "marketing" institucional do café do Brasil; a
participação da rede de supermercados no "marketing" e no consumo
de café; a imagem do café na sociedade, em especial no que se
refere à juventude; a dinâmica do consumo de café "per capita" no
Brasil e no mundo; o consumo de café - mitos e verdades; as fraudes
do pó de café no mercado interno e os mecanismos de defesa do
consumidor; os produtos derivados do café e seu potencial de
mercado; a popularização do uso do café - necessidade ou devaneio;
a responsabilidade da indústria no "marketing" do café; e outros
assuntos atinentes ao tema. A Presidência comunica o recebimento
de correspondência da Sra. Ligia Lindner Schreiner, Diretora de
Vigilância de Alimentos da Superintendência de Vigilância Sanitária,
informando a impossibilidade de comparecer a esta reunião. A
Presidência registra a presença dos seguintes convidados: Srs. João
Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café da CNA e Diretor da
FAEMG; João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de Agro-
Qualidade do IMA e Secretário-Executivo do CERTICAFE; Almir José
da Silva Filho, Diretor-Presidente do SINDICAFE; Carlos Barcelos
Costa, representando a FIEMG; José Alberto de Alvim Braga,
Assessor do Secretário Executivo do PROCON Estadual; Rodrigo de
Almeida Pontes, Presidente do SMEA; Carlos Alberto Gonçalves, da
área de mercadologia e estratégia do CEPEAD-UFMG; Marcelo de
Pádua Felipe, Técnico Agrícola da EMATER; Maria do Céo Paixão
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Kupidlowski, Presidente do Movimento das Donas de Casa e do
Contribuinte; Fábio Reis e Juliano Moreira Reis, proprietários da
Fazenda do Salto. O Presidente, Deputado Paulo Piau, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados e
aos demais Deputados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Registra-se a presença do Deputado Domingos Sávio.
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: do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (6), em que solicita seja formulado
apelo à Telemar com vistas a priorizar a instalação de linhas
telefônicas nas unidades rurais de pequenos produtores; em que
solicita seja encaminhado apelo ao Governador do Estado, ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do
DER-MG para que sela agilizada a reconstrução da ponte na estrada
que liga os Municípios de Jacutinga e Espírito Santo do Pinhal, SP;
em que solicita seja encaminhado apelo ao Presidente da CEMIG com
vistas a priorizar a instalação de energia elétrica nas unidades rurais
de pequenos produtores, no programa de eletrificação anunciado
pelos Governos Estadual e Federal; em que solicita seja viabilizada e
priorizada a instalação de escritório da EMATER nos municípios
cafeeiros que não têm unidades desse órgão; em que solicita seja
encaminhado ofício ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria
de Educação Média e Tecnológica, com o fim de priorizar o aumento
do número de vagas destinadas aos filhos de agricultores candidatos
aos cursos técnicos agrícolas, nas escolas técnicas mantidas pelo
Governo Federal em Minas Gerais; em que solicita seja encaminhado
ofício ao Presidente do BDMG a fim de se estudar a viabilidade de
extensão de linha de crédito para os pequenos cafeicultores do
Estado, facilitando o custeio e a aquisição de equipamentos agrícolas
e de energia, a construção de trilhas e terreiros para secagem; dos
Deputados Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita
sejam convidados os Presidentes da OCEMG, da CREDIMINAS e da
OCB para participarem da plenária final desta Comissão, no dia 20
próximo; e seja convidado o Diretor do Crédito Rural do Banco do
Brasil para participar da plenária final desta Comissão, a fim de se



2076
discutir a disponibilidade de recursos já liberados para a
cafeicultura e o volume suplementar necessário para atender às
demandas mínimas do setor neste ano agrícola. 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 novembro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva -

José Henrique.
ATA DA 24a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 18/11/2003
As 10h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Biel Rocha e Leonardo Moreira,
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 Leonardo
Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta- Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 934/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude
de redistríbuição). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.794/2003. 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 Rogério Correia, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Sr. Vinicius Alcântara Galvão,
Promotor de Justiça, pedindo-lhe seja solicitada ao Juiz da Comarca a
prisão preventiva de Osvaldo Francisco de Oliveira e Joel da Cruz
Santos, o Joelão, envolvidos na exploração sexual de menores no
Município de Taiobeiras; Sargento Rodrigues, em que solicita seja
realizada, no Município de Prata, audiência pública conjunta desta
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Comissão com a Comissão de Direitos Humanos para apurar
denúncias de envolvimento do Delegado Alexandre Luiz Pimenta com
quadrilha de assaltantes de caminhões e roubo de cargas na região
do Triângulo Mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani- Leonardo Moreira.

ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 18/11/2003

As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Olinto Godinho e Paulo Cesar e a Deputada Cecília Ferramenta,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, o
Deputado Ermano Batista e a Deputada Vanessa Lucas. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter esclarecimentos do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,
sobre legislação e critérios que regem a anexação de territórios e
comunica o recebimento de correspondência do Sr. Luiz Claudio de
Almeida Teodoro, Gerente Regional de Assistência Social do Barreiro
da Prefeitura de Belo Horizonte, prestando informações concernentes
a requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, encaminhado
pelo Ofício n° 2.71 5/2003/SGM. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos n°s
1.775, 1.776, 1.778, 1.779, 1.782, 1.799 a 1.802 e 1.805/2003. A
Presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir os
convidados, que discorrerão sobre legislação e critérios que regem a
anexação de territórios. Registra-se a presença dos Srs. José Edimar
Cordeiro, Prefeito Municipal de Veredinha; Gelson Cordeiro de
Oliveira, Prefeito Municipal de Capelinha; Delson Barbosa Rocha,
Presidente da Câmara Municipal de Veredinha; Edeltõnio Gomes
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Vitor, Presidente da Câmara Municipal de Capelinha; Paula
Adriana Massara Cócolo, Coordenadora dó Setor de Limites do IGA;
Leonardo Santos Costa, Engenheiro de Agrimensura do IGA; Caio
Miranda de Junqueira, Procurador Chefe do IGA; Wellinton Gomes
Vitor, Assessor da Câmara Municipal de Capelinha, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Olinto Godinho, 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, 25 de novembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Cecília Ferramenta - Olinto Godinho.
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 19/11/2003
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo e Roberto Ramos, 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 realizar audiência pública para
debater a construção de oito novos estabelecimentos prisionais no
Município de Ribeirão das Neves, localizado na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário
de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa
Social, justificando sua ausência na reunião; e Marcílio Alves,
Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, publicado
no "Diário do Legislativo" em 15/11/2003. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designa o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n°919/2003 (Deputado Biel Rocha), no
1° turno. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 955/2003. 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 Durval Angelo solicitando a realização de
reunião conjunta da Comissão e da Comissão de Segurança Pública,
destinada a audiência pública no Município de Prata, para se
apurarem denúncias de envolvimento do Delegado de Polícia
Alexandre Luiz Pimenta com quadrilha de assaltantes de caminhões e
com roubo de cargas na região do Triângulo. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos
Srs. Wanderley Lima, Secretário Municipal do Trabalho e Promoção
Social, representando o Sr. Dirceu Pereira de Araújo, Prefeito
Municipal de Ribeirão das Neves; Vicente Mendonça da
Costa,Vereador da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves; Fábio
Alves dos Santos, Coordenador do Serviço de Assistência Judiciária
da PUC Minas; do Padre Paulo Eustáquio Cercau lbrahim, Vigário da
Paróquia Nossa Senhora da Piedade de Ribeirão das Neves; e do Sr.
Márcio Augusto Costa, Presidente da Associação dos Cidadãos pelo
Bem Nevense - ACIBEN -, os quais tomam assento à mesa. O
Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo - JayroLessa.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 19/11/2003
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Leonídio Bouças,
Sidinho do Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
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Silva e Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalciever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e ouvir explanação sobre os negócios da informática e da
tecnologia de informação no Estado. O Presidente comunica o
recebimento de ofício do Senador Aelton Freitas reiterando convite
para que a Comissão participe da comemoração do cinqüentenário da
Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. Esgotada a matéria
destinada à ? Parte da reunião, passa-se à parte da reunião
destinada a ouvir os convidados, e registra-se a presença dos Srs.
Deputado Estadual Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia;
Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário-Adjunto de
Desenvolvimento Econômico; Marconi Martins Laia, assessor da
Secretaria de Planejamento e Gestão; Maurício Azeredo Dias Costa,
Presidente da PRODEMGE; Leonardo Pontes Guerra, Secretário
Municipal de Modernização Administrativa e Informação de Belo
Horizonte; Marcos Brafman, Presidente da ASSESPRO-MG; Cristiano
Becker, Presidente do SINDINFOR-MG; Antônio Otávio Fernandes,
Professor-Adjunto do Departamento de Ciências da Computação da
UFMG; Arnaldo Bacha, Presidente da FUMSOFT; e Aluísio de
Oliveira, Presidente da Câmara da Indústria da Tecnologia da
Informação da FIEMG., os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente concede a palavra ao Deputado Paulo Piau, 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. Verificando a inexistência de
número regimental para a apreciação das matérias, o Presidente
agradece a presença dos convidados e parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Weliton Prado, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças -

Leonardo Quintão.
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ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 19/11/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor
Viana, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes,
Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Gil Pereira, Irani Barbosa, Ivair
Nogueira e Vanessa Lucas. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista , declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Fuad Jorge Moman, Secretário da
Fazenda, e José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 13/11/2003; Ciro Gomes, Ministro da
Integração Nacional; Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, e Félix Mendonça, Deputado Federal, publicados
no "Diário do Legislativo" do dia 15/11/2003. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 890/2003 com as

Emendas nos 3 e 4, da Comissão de Constituição e Justiça, as
Emendas nos 5 e 6, da Comissão de Administração Pública, a
Emenda n° 7 e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 2 e pela rejeição da
Emenda n°1 e da Subemenda n°1 à Emenda n 02 (relator: Deputado
Ermano Batista - registra-se voto contrário do Deputado Chico
Simões); 97/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 397/2003 na forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); 647/2003 com as Emendas n

o
s 1 e 2,

da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n
o
s 3 e 5, da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e pela rejeição da
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Emenda n° 4, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial (relator: Deputado Jayro Lessa); 801/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social (relator: Deputado Doutor Viana); 93112003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Doutor Viana); 1.00612003 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Mauro Lobo);
1.026/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Ermano Batista - registra-se voto contrário do
Deputado Chico Simões); 1.037/2003 (relator: Deputado José
Henrique - registra-se voto contrário do Deputado Chico Simões); dos
Projetos de Lei nos 1.00712003 (relator: Deputado José Henrique);
1.00812003 (relator: Deputado Doutor Viana) e 1.01812003 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio), estes três na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Doutor Viana, sobre as emendas
apresentadas, em 10 turno, ao Projeto de Lei n° 1.079/2003, que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2 e pela
rejeição das Emendas nos 3 a 14. Foram apresentadas as Propostas
de Emenda n

os 1 a 9, do Deputado Pastor George, 10, do Deputado
Adalclever Lopes, e 11, da Deputada Vanessa Lucas. Antes de
anunciar a votação, o Deputado Pastor George retirou da pauta a
Proposta de Emenda n° 2, de sua autoria, e o relator acatou a
proposta de emenda do Deputado Adalclever Lopes. Colocado em
votação, é aprovado o parecer, salvo propostas de emendas.
Registra-se voto contrário do Deputado Chico Simões. As Propostas
de Emenda nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 receberam parecer pela
rejeição. Colocadas em votação, são rejeitadas pela Comissão. O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.101/2003, no 10 turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Sebastião Helvécio. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Jayro
Lessa, em que solicita seja pedido ao Secretário da Fazenda que
elabore relação dos 50 maiores devedores do Estado. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Mauro Lobo.
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 19/1112003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes, os Deputadas Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio
Avelar, Leonardo Quintão e Irani Barbosa (substituindo este ao
Deputado Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do PL), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Leonídio Bouças. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios das Câmaras Municipais de Tombos e de
Muzambinho e da Sra. Maria Rosana da Silva e outros, publicados em
15111/2003. Passa-se à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 892/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Leonardo Quintão). Os pareceres
sobre os Projetos de Lei n

o
s 5/2003 e 1.083/2003, no P turno, deixam

de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputada Jô Moraes e Domingos Sávio. Na
fase de discussão do parecer da relatora que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei n° 10212003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n°
1, é aprovado requerimento da Deputada Jô Moraes, em que requer o
adiamento da discussão do referido parecer. O Projeto de Lei n°
1.080/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputada Jô Moraes, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2' Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 1.780, 1.806, 1.818, 1.818, 1.819 e 1.822/2003.
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 Leonardo Quintão, em que
solicita a realização de audiência pública para discutir a venda de
ações da COPASA-MG para o Município de Belo Horizonte. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -

Fábio Avelar.
ATA DA 16° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 19111/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Djalma Diniz, Laudelino Augusto e Dimas
Fabiano, 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
Djalma Diniz , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
discussão e votação de pareceres sobre proposições em fase de
redação final. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n

os 252, 402, 520, 522, 725, 756, 757, 759, 760, 762,
763, 770, 772, 775, 776, 805, 807, 820, 859,866, 869, 940, 975, 976 e
97712003 (Deputado DjaIma Diniz); 783, 881, 891, 897, 899, 904, 905,
908, 909, 911, 914, 915, 917, 924, 925, 927, 945, 950, 959, 960, 971 e
974/2003 (Deputado Laudelino Augusto); 978, 979, 983, 988, 989,
1.001, 1.113, 1.015, 1.025, 1.028, 1.030, 1.031, 1.032, 1.034, 1.038,
1.085, 1.090 e 1.136/2003 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2°
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
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n°5 252, 402, 520, 522, 725, 756, 757, 759, 760, 762, 763, 770,
772, 775, 776, 805, 807, 820, 859,866, 869, 940, 975, 976 e 977/2003
(relator: Deputado Djalma Diniz ); 783, 881, 891, 897, 899, 904, 905,
908, 909, 911,914,915,917,924,925,927,945,950,959,960,971 e
974/2003); (relator: Deputado Laudelino Augusto); 978, 979, 983, 988,
989, 1.001, 1.113, 1.015, 1.025, 1.028, 1.030, 1.031, 1.032, 1.034,
1.038, 1.085, 1.090 e 1.136/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalrna Diniz - Dimas Fabiano.
ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIAECOMÉRCIO, EM 19/11/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria Olívia e 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 da Deputada Maria Olívia , 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: - ofício do
Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, em
que encaminha a esta Casa o "Termômetro de Vendas do Comércio
Varejista de Belo Horizonte" referente ao mês de setembro de 2003.
Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei n° 1.126/2003 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Biel Rocha, aprovado pela
Comissão. Passa-se à T Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
1.808, 1.809, 1.815 e 1.825/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Cesar em que solicita seja enviado ofício ao
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Governador do Estado de São Paulo, pedindo-lhe informações
sobre o processo de administração do hotel dos funcionários públicos
desse Estado, localizado em Poços de Caldas; e solicitando-lhe que
encaminhe cópia da documentação legal que autorizou a delegação
da gestão desse hotel a terceiros, caso tenha sido tomada tal medida;
em que solicita seja enviado ofício ao Governador do Estado, pedindo-
lhe que envie a esta Casa projeto de lei que autorize o poder público a
delegar aos servidores estaduais, por meio de suas associações de
classe, a gestão do Hotel da Previdência de Araxá; em que solicita
seja marcada visita da Comissão ao Presidente do IPSEMG para se
discutir a situação funcional dos servidores dessa autarquia lotados no
Hotel da Previdência, visando a resguardar os interesses e direitos
desses servidores para proporcionar-lhes tranqüilidade em face da
situação atípica do Hotel, fechado em 15/3/2003; da Deputada Maria
Olívia em que solicita seja enviado voto de congratulações com o ex-
Secretário de Estado de Turismo, Sr. Aracely de Paula, pelos
relevantes serviços prestados ao povo mineiro durante sua gestão à
frente dessa Secretaria; do Deputado Biel Rocha em que solicita seja
enviado oficio ao futuro Secretário de Estado de Turismo, tão logo
assuma essa Pasta, convidando-o a comparecer à Comissão para
expor seu projeto à frente da Secretaria; Gustavo Valadares em que
solicita seja convidado o Sr. Cláudio Luiz de Carvalho Leão,
profissional da área de turismo, estudioso da Estrada Real e operador
de turismo ecológico no Estado, para comparecer a reunião da
Comissão para apresentar o seu projeto "Outros Olhares", que
consiste em dois projetos distintos de exploração do turismo no
perímetro metropolitano da cidade de Belo Horizonte. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha - Gilberto

Abramo.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

AEROPORTOS, EM 19/11/2003
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Alencar da Silveira Jr. e Ivair Nogueira, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e comunica
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, a se designar o relator e a fixar
horário e dia das reuniões ordinárias. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Ivair
Nogueira para atuar como escrutinador, que, após computar os votos,
anuncia que os Deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira
tiveram três votos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Em seguida, o Presidente "ad hoc" dá posse ao
Presidente eleito, Deputado Alencar da Silveira Jr., a quem passa a
direção dos trabalhos. Após proferir palavras de agradecimento, o
Presidente eleito designa o Deputado Fábio Avelar para relatar a
matéria e comunica que as reuniões ordinárias da Comissão serão
realizadas às terças-feiras, às 141h30min, no Plenarinho IV desta
Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reuniãô ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., Presidente - Fábio Avelar - Laudelino

Augusto.	 -
ATA DA & REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM 20/11/2003
As 9h115min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Prata os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Rogério Correia
(substituindo este ao Deputado Biel Rocha, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Direitos Humanos:
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Roberto Ramos (substituindo
este ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do
PL), membros da Comissão de Segurança Pública. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, 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 realizar
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audiência pública para apurar denúncias de envolvimento do
Delegado de Polícia Alexandre Luiz Pimenta com quadrilha de
assaltantes de caminhões e com roubo de cargas da região do
Triângulo. 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 Sargento Rodrigues, em que solicita realização de reunião
conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública
destinada a audiência pública, com os convidados que menciona, para
continuar a obter esclarecimentos sobre as denúncias em e Durval
Angelo, em que solicita sejam ouvidos os depoentes presentes nesta
reunião conjunta. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados e registra a presença dos Srs. André Tuma D. Ferreira
e José Carlos Fernandes Júnior, Promotores de Justiça, e Cássia
Virgínia Serra Teixeira Gontijo, Promotora de Justiça, representando o
Sr. André Estêvão Ubaldino Pereira, Coordenador e Procurador do
Centro de Apoio Operacional de Apoio do Combate de Crime
Organizado-CAO-CRIMO, os quais tomam assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Sargento

Rodrigues - Alberto Bejani.
ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
21/11/2003

Às 114h30min, comparecem na Associação Comercial de Leopoldina
os Deputados Célio Moreira, Antônio Carlos Andrada e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Mauri Torres.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, 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 debater o acesso dos 62 municípios atendidos
pela Companhia Força e Luz Leopoldina-Cataguases ao Programa de
Eletrificação Rural em Minas Gerais, já estruturado para os municípios
da área de abrangência da CEMIG, atendendo a requerimento do
Deputado Antônio Carlos Andrada, e discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre a matéria objeto da reunião.
Registram-se as presenças dos Srs. Danilo de Castro, Secretário de
Governo, Mauri Torres, Presidente da Assembléia Legislativa,
Aristides José Vieira, Subsecretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Benedito Rubens Rená Bené Guedes, Vice-Diretor do
DETEL, Guilherme Junqueira Reis, Vice-Prefeito de Leopoldina,
Manoel Otoni Neiva e Giorelli de Souza Filho, respectivamente
Diretor-Presidente e Diretor Comercial e de Distribuição da
Companhia Força e Luz Leopoldina-Cataguases e do Deputado
Federal Lael Varella, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. Registram-se também as presenças dos Prefeitos Municipais
de Guarani, Silverânia, Tabuleiro, Santana de Cataguases, Guidoval,
Senador Firmino, Ubá, Guiricema, Rosário da Limeira, São Pedro dos
Ferros, Visconde do Rio Branco, Coimbra, São Miguel do Anta,
Araponga, Descoberto, São João Nepomuceno, Santo Antônio do
Aventureiro, Recreio, Laranjal, Argirita, Eugenópolis, Dona Euzébia,
Ervália, Astolfo Dutra, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Antônio Prado de
Minas, Vieiras, Manhumirim, Santa Margarida, Sericita, São João do
Manhuaçu, São Sebastião da Vargem Alegre; e dos Srs. Denilson de
Miranda Amorim, Carlos Alberto Monteiro, Guilherme Júlio de Oliveira,
Silvani Simplício de Andrade, Sueli Sampaio Nogueira, Edmundo
Sérgio Telles Stefen e Jair Coelho, representantes dos Prefeitos
Municipais de Caputira, Alto Jequitibá, Martins Soares, Reduto, Pedra
Dourada, Pedra do Anta, Tocantins e Rio Pomba. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Andrada, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
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iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 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 Mauri Torres,
Antônio Carlos Andrada, Célio Moreira, José Henrique e Fábio Avelar,
em que solicitam a realização de reunião conjunta das Comissões de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Agropecuária e
Agroindustrial e Turismo e Indústria e Comércio, com a finalidade de
se discutirem alternativas para o incentivo do desenvolvimento da
Zona da Mata, e em que solicitam sejam pedidas, ao Diretor-
Presidente da Companhia Força e Luz Leopoldina-Cataguases,
informações sobre o andamento das negociações com o Ministério de
Minas Energia, visando à adesão ao Programa Luz para Todos, do
Governo Federal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto - Gil Pereira - Fábio

Avelar.
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 24/11/2003
Às 13h15min, comparecem no Auditório João Luiz Carneiro Rennó,

em Itajubá, a Deputada Maria José Haueisen e o Deputado Laudelino
Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e com base no art. 120, inciso III, do Regimento
Interno, 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 conhecer e discutir os
projetos e alternativas para a contenção de enchentes que atingem a
bacia do rio Sapucaí, no Sul de Minas, e comunica recebimento de fax
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, justificando sua ausência na
reunião. A seguir, a Presidência S 

registra a presença dos Srs.
Fredmarck Gonçalves Leão, Chefe de Gabinete da Reitoria da
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UNIFEI; Fernando Bonilio Fernandes, Chefe do Escritório
Regional do IBAMA; André Marins Júnior, Secretário de Governo da
Prefeitura de Itajubá; Sebastião Edicácio Raimundo, Prefeito de
Conceição das Pedras e Presidente da Associação dos Municípios do
Alto Sapucaí - AMASP -; Renato de Oliveira Aguiar, Presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, e do Deputado Federal
Odair Cunha, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Laudelino Augusto, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão

- José Milton.
ATA DA 31 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 24/11/2003
As 1 9h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Alberto Pinto Coelho, Fábio
Avelar, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Leonardo
Quintão, por indicação da Liderança do PMDB ) e Rogério Correia
(substituindo este à Deputada Jô Moraes, por indicação da Liderança
do Bloco do PT - PCdoB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes e Carlos
Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, 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 e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: em 2 0 turno, Projetos de Lei n os 812003
(Deputado Domingos Sávio) e 889/2003 (Deputado Paulo Piau); em 1°
turno, Projeto de Lei Complementar n° 44/2003 e emendas
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apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.004/2003
(Deputado Domingos Sávio). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, é
aprovado requerimento do Deputado Domingos Sávio, em que solicita
seja o Projeto de Lei n° 8/2003 apreciado em último lugar. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer
pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 8/2003 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas nos 1 a 3 (relator: Deputado
Domingos Sávio); o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 889/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas
n

os 1 a 3; e o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.004/2003 com as Emendas n os 10 e 18 e pela rejeição das
Emendas n

os 6 a 9, 11 a 17 e 19 (relator: Deputado Domingos Sávio),
registrando-se o voto contrário do Deputado Rogério Correia à
Emenda n° 6. O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.083/2003 deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Domingos Sávio. O Projeto de Lei n° 1.080/2003 e o
Projeto de Lei Complementar n°42/2003, no 1 0 turno, são retirados da
pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem os
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
25/11/2003, ás lOhlSmin, com a finalidade de se apreciarem os
Projetos de Lei nos 1.080 e 1.083/2003 e o Projeto de Lei
Complementar n° 4212003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio - Dm15 Pinheiro - Jã

Moraes - Paulo Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 323/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Leonardo Quintão, institui a
prática do xadrez nas escolas da rede pública do Estado.

rÀ



2093
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n° 1, que apresentou,
vindo agora a esta Comissão para receber parecer de 10 turno, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
E unânime a idéia de que o xadrez é um excelente exercício mental.

Há pelo menos dois séculos é investigada a relação entre esse jogo e
o intelecto humano. Os resultados dessas investigações apontam para
conclusões similares: o xadrez influi positivamente na formação da
personalidade e sua prática ajuda as pessoas a assimilarem novos
conhecimentos.

Um dos problemas mais preocupantes para os educadores, em
nossos dias, e que causa a maior parte dos fracassos escolares, é o
fenômeno da dispersão de que sofrem os alunos. Em um contexto que
cada vez oferece estímulos mais rápidos e superficiais, como
televisão e vídeo-games, e atividades que requerem menos
concentração, muitos jovens encontram problemas quando deparam
com atividades que exigem um esforço mental mais acurado, como
uma avaliação escrita, além do próprio estudo das disciplinas
escolares. O xadrez, de uma forma lúdica, constitui um excelente
treinamento, podendo ajudar os alunos a disciplinar sua capacidade
de concentração, analisar sistematicamente os problemas, expor
idéias, conclusões e soluções, avaliar antecipadamente as vantagens
e inconvenientes de uma decisão, aprender a planejar,
responsabilizar-se por seus atos e assumir suas conseqüências e
controlar a impulsividade.

A vista dos benefícios que a prática do xadrez pode trazer aos
estudantes, um movimento de inclusão dessa atividade como parte da
estratégia educativa está se iniciando em todo o País. A Unesco
recomenda a inclusão do xadrez nos planos educativos de todos os
seus países membros. O Ministério da Educação, em parceria com o
Ministério dos Esportes e entidades como a Federação Brasileira de
Xadrez, está implementando o Projeto Xadrez nas Escolas, que se
iniciará em algumas capitais brasileiras, entre elas a capital do Estado
de Minas Gerais.

Recentemente, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes,
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a Secretaria de Estado da Educação e a Federação Mineira de
Xadrez lançaram, em parceria, um projeto homônimo, em Minas
Gerais. Em uma primeira etapa, serão atendidas 40 escolas da Capital
e 10 da Região Metropolitana de Belo Horizonte, todas indicadas pela
Secretaria da Educação. Cerca de R$27.000,00 foram investidos no
projeto que beneficiará aproximadamente 25 mil alunos dos ensinos
fundamental e médio. A idéia é expandir o projeto para as demais
escolas mineiras.

Dessa forma, a proposta em estudo está bem sintonizada com as
tendências que se verificam na atualidade. A presença do xadrez na
grande maioria dos centros educativos é hoje uma realidade. Seja por
meio das associações de pais, clubes esportivos, escolas municipais,
de algum professor com interesse pelo xadrez, seja por meio de
academias privadas, raramente há uma escola que não tenha algum
tipo de aula de xadrez de forma extra curricular. Em 1995, foi
apresentada pelo Senado uma recomendação de incluir o xadrez
como conteúdo opcional nas escolas, defendendo que é preciso dar
um caráter formal e legal à prática do xadrez nos centros de ensino.

Contrariamente ao que argumentou a Comissão de Justiça, em seu
parecer, o jogo de xadrez é uma atividade que, de acordo com os
parâmetros curriculares, integra os conteúdos desenvolvidos na
educação física, assim como outras atividades lúdicas. Por isso, não
há necessidade de nova norma para disciplinar a inclusão do xadrez
como atividade da educação tísica. Ao nosso ver, estaria mais de
acordo com os objetivos da política proposta pelo Ministério da
Educação o incentivo à prática do xadrez como conteúdo pedagógico
opcional, configurando um projeto complementar ao currículo. Assim,
na forma do Substitutivo n° 1, propomos as adequações técnicas
necessárias ao texto original.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

323/2003 no V turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Inclui o jogo de xadrez como atividade extra-curricular nas escolas

da rede pública estadual.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O jogo de xadrez constituirá atividade extra curricular

opcional, a ser desenvolvida nas escolas de ensino fundamental e
médio da rede pública estadual.

Art. 2° - Será priorizada a prática do xadrez em escolas situadas em
áreas de maior vulnerabilidade social, estendendo-se
progressivamente a oferta da atividade a todas as escolas da rede
estadual.

Art. 3° - O Estado poderá firmar parcerias com entidades públicas e
privadas, visando ao treinamento de pessoal das unidades escolares
e à aquisição dos recursos materiais necessários ao desenvolvimento
da atividade de que trata esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Weliton Prado, Presidente e relator - Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°582/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria dos Deputados Miguel Madini e Fahim Sawan, a
proposição em análise dispõe sobre a identificação de recém-nascidos
e suas mães nos hospitais do Estado.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto na forma
do Substitutivo n°1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição tem o objetivo de instituir procedimentos de

identificação de recém-nascidos e suas mães, nas maternidades e
hospitais que realizem pados no Estado, com o fim de aumentar a
segurança nesses estabelecimentos.

Para isso determina, em seu art. 1°, que o recém-nascido e sua mãe
utilizem, durante o período de permanência na maternidade ou
hospital, uma pulseira com o mesmo número ou código de barras.
Além disso, os estabelecimentos supracitados ficam obrigados a
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afixar, nos recém-nascidos, uma identificação umbilical contendo
o mesmo número ou código de barras das pulseiras, por meio de um
prendedor umbilical.

O sistema atual de identificação utiliza somente a pulseira no recém-
nascido e em sua mãe. O grampo umbilical tem a vantagem de
somente soltar-se com a queda do umbigo, o que ocorre entre quatro
a cinco dias após o parto, quando provavelmente mãe e filho já
deixaram o hospital ou maternidade. Contribui-se, dessa forma, para o
aumento da segurança dentro dos referidos estabelecimentos, uma
vez que tal medida dificulta a troca e a subtração de bebês.

Faz-se importante ressaltar que o projeto prevê que as
identificações das pulseiras e do clipe umbilical sejam feitas por
números ou código de barras. O sistema de identificação atual utiliza
tiras de papel inseridas nas pulseiras, o que facilita a adulteração ou a
perda da identificação.

Já o art. 20 da proposição dispõe que os estabelecimentos
mencionados deverão coletar amostras de sangue do recém-nascido
e sua mãe, logo após o parto, nos casos em que haja suspeita de
troca de bebê. O material deverá ser armazenado em ambiente com
refrigeração especial, anexado à ficha onde constam os nomes da
mãe e do bebê, pelo período de 20 anos. O objetivo dessa medida é
possibilitar o exame de DNA para verificar casos em que se suspeite
de troca de recém-nascido. Caso seja confirmada a troca, a chance de
encontrar o filho verdadeiro, com o uso dessas fichas, é de 100%.
Mas, para que isso seja possível, a coleta de amostra de sangue deve
ser feita em todos os recém-nascidos e suas mães, e não apenas nos
casos suspeitos, como preconiza o projeto. Além disso, as suspeitas
de troca de bebês surgem também com o tempo.

Não existem estatísticas oficiais a respeito de trocas de bebês, mas
há uma taxa de risco de troca de 10%, o que é um percentual alto.
Com o advento da ficha que contém o material genético será possível
ter estatísticas sobre o assunto. Além disso, as trocas detectadas
serão rapidamente solucionadas, pois as fichas dos outros bebês
conterão seu material genético, possibilitando os exames de DNA.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, não alterou o conteúdo do projeto e teve o fim de adequá-lo
aos preceitos constitucionais.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
582/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Fahim Sawan -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°625/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Adalclever Lopes,
determina a inclusão de conteúdo referente à cidadania nos currículos
do ensino fundamental.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou,
vindo agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O exercício da cidadania traduz-se em autonomia e liberdade

responsável, em participação na esfera política e na vida social. Da
formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade
depende o sucesso na luta pela conservação do meio ambiente, pela
justiça social, pela afirmação da sociedade civil, tudo isso
fundamentado nos princípios da solidariedade e da tolerância. A
participação ativa e o envolvimento na vida de uma comunidade
contribuem para a produção de conhecimento, para a
responsabilização, para a partilha de culturas e para o
desenvolvimento da identidade dos sujeitos. Daí a importância de a
educação para a cidadania iniciar-se o mais cedo possível na
trajetória escolar, pois a prática da cidadania alicerça-se num
processo de reflexão e maturação crítica, que possibilitará ao cidadão
adulto atuar na sociedade em que vive em situação de igualdade
dentro e fora de seu grupo social.

Conforme o projeto em estudo, a abordagem dos temas relativos à
cidadania deverá ocorrer nas várias disciplinas curriculares. A medida
está em consonância com as recomendações dos Parâmetros
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Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Trabalhando-
se o tema de forma transversal, está-se contribuindo para a superação
dos paradigmas obsoletos de ensino, nos quais cada disciplina
simplesmente se ocupa do seu conjunto de conteúdos, de forma
isolada. Numa perspectiva educativa contemporânea, de integração
entre as várias formas de conhecimento, as noções de cidadania
podem receber um direcionamento didático dentro do conteúdo de
quase todas ou todas as disciplinas dadas em sala de aula. Sendo um
tema transversal, os conteúdos também podem ser utilizados também
como base para atividades extra curriculares.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da Emenda n° 1,
efetuou uma adequação necessária ao aperfeiçoamento jurídico da
proposição, motivo pelo qual essa emenda deve ser mantida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto

de Lei n° 625/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Weliton Prado, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 878/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Registro de Câncer no
Estado de Minas Gerais - SIRECAN.

Conforme o § 20 do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei
n° 886/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, foi anexado à referida
proposição, por tratar de tema semelhante.

Enviado à Comissão de Constituição e Justiça para análise
preliminar, esta concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo institui o Sistema Estadual de Registro de

Câncer - SIRECAN -, com o fim de coletar e ordenar dados de novos
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casos de tumores malignos que sejam diagnosticados em
pessoas residentes no Estado. Em seu art. 30 , o projeto enumera os
objetivos do citado Sistema, entre os quais podemos destacar a
participação em estudos epidemiológicos relativos à ocorrência da
enfermidade e o auxílio na realização de programas de controle e
prevenção dos tumores malignos prevalentes. Conforme o projeto, a
notificação ao SIRECAN de todo caso confirmado de neoplasia será
obrigatória. O art. 5° da proposição prevê que o acesso aos dados do
Sistema será público, sendo obrigatório o sigilo referente aos dados
identificadores dos pacientes.

O Projeto de Lei n° 88612003 apresenta idêntico teor à proposição
em análise e foi, por isso, anexado a ela.

As neoplasias são a terceira causa de morte no Brasil, superadas
apenas pelas doenças do aparelho circulatório e por causas externas.
Sua incidência é crescente, mesmo nas faixas etárias abaixo dos 50
anos. Muitos óbitos são evitáveis por prevenção ou detecção precoce.
O câncer é, sem dúvida, um problema de saúde pública.

Mas, apesar disso, os registros estatísticos sobre o câncer são ainda
bastante falhos e não retratam a realidade do nosso País. E oportuno
ressaltar que tais registros têm papel importante na pesquisa das
causas da doença, no planejamento e no monitoramento das
estratégias de controle da enfermidade e na identificação de
prioridades na saúde pública. A partir dos dados de um registro é
possível realizar estudos para obter a história natural da doença,
observar tendências da incidência, identificando possíveis fatores
etiológicos e mudança no comportamento de algumas patologias.

O Estado de Minas Gerais possui dois tipos de registro de câncer: o
Registro Hospitalar de Câncer - RHC - e o Registro de Câncer de
Base Populacional - RCBP.

O primeiro constitui-se em fonte de informações sistemáticas das
neoplasias diagnosticadas e tratadas nos hospitais onde estão
instalados. Segundo a Portaria n° 3.535, de 1998, do Ministério da
Saúde, a implantação e manutenção de um RHC é um dos critérios
para o cadastramento de um hospital como Centro de Alta
Complexidade em Oncologia - CACON. Entretanto, esse registro
informa dados somente da população atendida no hospital, que pode
não residir no Estado. Assim, os dados coletados pelo RHC não são
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usados para o cálculo de incidência, uma vez que retratam
apenas o perfil de atendimento de uma determinada instituição. O
Estado de Minas Gerais possui 12 CACONs, todos com RHC
implantados.

Já o RCBP coleta dados de uma população bem definida,
possibilitando, dessa forma, a obtenção do número de casos novos de
câncer nessa população. Dessa forma, é possível obter, além da
mortalidade, a incidência de câncer na população delimitada. O RCBP
está implantado em Belo Horizonte, por meio de convênio, dentro do
Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer e Fatores de Risco da
Secretaria da Saúde. Segundo informações da própria Secretaria, o
objetivo é estendê-lo a outros municípios. O citado Programa é o
braço estadual de um programa nacional do Instituto Nacional de
Câncer - INCA -, órgão interveniente do Ministério da Saúde
responsável pela coordenação das ações nacionais orientadas para a
prevenção e o controle do câncer.

Apesar da existência dos dois tipos de registro em Minas Gerais, o
RCBP está implantado somente em Belo Horizonte, o que não permite
perceber a doença no Estado como um todo. Além disso, por ser feito
por meio de convênio, sua continuidade não está garantida após o
término do contrato com a instituição conveniada. Faz-se importante
ressaltar também que, atualmente, a notificação não é obrigatória, o
que poderia ser corrigido pela instituição da notificação compulsória
da enfermidade. Nessa notificação seria importante preservar os
dados identificadores do paciente, os quais, além de darem maior
confiabilidade ao cruzamento de dados, asseguram a realização de
busca ativa para o adequado tratamento dos casos diagnosticados.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1,
com o fim de adequar o projeto aos preceitos constitucionais.

Entretanto, pelo descrito anteriormente, entendemos ser
fundamental a manutenção da compulsoriedade da notificação. Por
isso, apresentamos uma emenda ao Substitutivo n01.

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

878/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
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Acrescente-se o seguinte art. 30, renumerando-se os demais:
"Art. 3° - A notificação dos casos confirmados de câncer será

compulsória.".
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan, relator - Neider Moreira -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°98212003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em epígrafe
estabelece normas para a realização de promoções em
estabelecimentos comerciais e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte exarou seu parecer pela aprovação, nessa mesma forma.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada nos
lindes de sua competência, conforme determina o art. 188, c/c O art.
102, inciso VII, alínea "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O comércio varejista, com certa freqüência, estima que não vai

conseguir acabar com o estoque de determinada mercadoria dentro
do seu prazo de validade, o que as tornaria impróprias para a venda,
nos termos do § 6° do art. 18 da Lei Federal n°8.078, de 11/9/90, o
Código de Defesa do Consumidor.

Em vista disso, realiza pseudopromoções, anunciando, destacando
e enfatizando descontos no preço, mas deixando de mencionar que
há problemas com a expiração do prazo de validade da mercadoria.
Isso, de certa forma, ludibria o consumidor, que teria problemas para
consumir a mercadoria, antes que esta pereça.

Preliminarmente, vale ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor, em seu art. 4 1 , estatui que deve haver transparência e
harmonia nas relações de consumo, sem entrar nesse pormenor ou
particularidade desse tipo de promoções. Assim, entendemos
oportuna uma legislação que, alinhada com esse conceito de
transparência, o complemente, tratando desse problema especifico
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com maior nível de detalhe.

O projeto original tenta solucionar a questão estabelecendo que a
venda das mercadorias em promoção deve guardar, pelo menos, 15
dias para o término do prazo final para seu consumo.

Como o prazo de validade das mercadorias é extremamente
variável, havendo aquelas que se perdem em um dia até aquelas
imperecíveis, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que
estabelecer o mesmo prazo para todas elas seria inconstitucional, por
não observar o principio da razoabilidade, disposto no art. 13 da Carta
Magna mineira. Assim, apresentou o Substitutivo n° 1, que estabelece
que a oferta de mercadoria em promoção ou liqüidação fica
condicionada à observância de um prazo mínimo correspondente à
metade do seu prazo de validade. Entendemos que essa medida é de
pouca praticidade. Diversas mercadorias apresentam um prazo de
validade longo, de vários anos, e a medida proposta impediria a
redução do seu preço, por meio de promoções ou liqüidações, durante
muito tempo, equivalente à metade de sua vida útil, mesmo que
estivesse distante do vencimento do seu prazo de validade. A
proposição em análise impediria liqüidações com finalidades diversas
daquela de desovar estoques próximos do vencimento do prazo de
validade e prejudicaria interesses de comerciantes e consumidores,
que ficariam impedidos de ter a oportunidade de adquirir mercadorias
com melhor preço.

Ademais, mesmo que o prazo de validade da mercadoria esteja
próximo do vencimento, ela pode ser consumida e ter uma utilidade
social. Entendemos que, nessa hipótese, uma promoção seria
interessante para todos. O consumidor poderia adquirir a mercadoria
por um preço reduzido, o que redundaria em um benefício econômico
para ele e sua família; o comerciante ficaria livre de um estoque que já
não poderia ser comercializado e, ao mesmo tempo, auferiria uma
receita que, mesmo inferior à inicialmente desejada, pode ser
importante para a manutenção do seu estabelecimento e para uma
situação financeira saudável da sua atividade mercantil. Para a
coletividade como um todo, a medida assim proposta é negativa e
implica perda de mercadorias, bens, riqueza, renda, levando a
economia a funcionar com menor eficiência, eficácia e efetividade.
Sob o aspecto econômico, entendemos que a proposição é, assim,
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inconveniente.

A medida inibe redução de preços e é contrária à economia popular.
Entendemos que o ponto nodal consiste em dar transparência à

operação e à informação ao consumidor, e não simplesmente proibir
essas promoções. Entendemos que o Estado deva interferir na esfera
privada, exigindo que o consumidor seja informado de que as
mercadorias estão com o prazo de validade prestes a expirar. Essa
informação deve ter o mesmo destaque e visibilidade da redução de
preço. Adequadamente informado, o consumidor terá condição de
formular seu próprio juízo e avaliará se é conveniente participar da
oferta. E o cidadão, e não o Estado, que deve decidir pela aquisição
ou não da mercadoria. E mister evitar que o consumidor seja
ludibriado e não proibi-lo de praticar um ato que ele mesmo deseja e
considera vantajoso.

Assim, propomos a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, apresentada
na conclusão da presente peça opinativa. Essa emenda consiste em
exigir que, em ofertas de mercadorias com prazo de validade mais
reduzido, o consumidor seja informado dessa condição, com o devido
destaque; que seja dada total transparência à operação, transparência
essa que é preconizada no Código de Defesa do Consumidor e que
pode ser detalhada para essa hipótese específica.

Sob o aspecto econômico, entendemos que a medida é
conveniente, visto que acarretará uma otimização na utilização dos
bens e da riqueza da sociedade, evitando perdas, por decurso do seu
prazo de validade, das mercadorias em circulação.

Por se tratar de uma relação de consumo entre dois pólos no setor
privado, a proposição não acarreta repercussão financeira significativa
nos cofres públicos, não havendo, assim, nenhum óbice do ponto de
vista financeiro-orçamentário à sua normal tramitação nesta Casa
Legislativa, nem nenhum impedimento em relação à Lei
Complementar Federal n° 101 de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Finalmente, por entender que a matéria complementa o Código de
Defesa do Consumidor, apresenta relevante alcance social e não
apresenta óbice às finanças públicas, julgamos que a proposição em
comento merece prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 982/2003, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - A oferta, por estabelecimento comercial varejista, de

mercadoria em promoção ou liqüidação, decorrida a primeira metade
de seu prazo de validade, estando a mercadoria nos três meses
anteriores ao vencimento desse prazo, fica condicionada à informação
ao consumidor de seu prazo de validade, com o mesmo destaque
conferido à propaganda de liqüidação e ao preço.".

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.017/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a instituição do direito de socorro emergencial aos
usuários das rodovias estaduais.

Remetido o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão prevê que os usuários das rodovias mineiras,

na hipótese de acidente, tenham direito ao atendimento médico
emergencial, assim como à remoção para o hospital mais próximo ou
o mais adequado à ocorrência. O objetivo do autor é assegurar
assistência médica mais rápida às vítimas de acidentes por meio da
presença de ambulâncias equipadas nas rodovias do Estado.

De fato, quando a vítima de acidente de trânsito recebe atendimento
médico imediato, as lesões decorrentes podem ser minimizadas.

Medida semelhante foi aprovada na Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro. Trata-se da Indicação Legislativa n° 27/2003, que solicita à
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Governadora do Estado o envio de mensagem determinando que
as concessionárias de serviços públicos que exploram as rodovias
estaduais coloquem à disposição dos usuários helicópteros de socorro
nas praças de pedágios.

Tramita também na Assembléia Legislativa de São Paulo projeto de
lei com semelhante teor, do Deputado João Caramez, que dispõe
sobre a instituição do direito de socorro emergencial aos usuários das
rodovias estaduais.

A elevada mortalidade por acidentes de trânsito representa um
problema de saúde pública em diversos países, particularmente no
Brasil, onde tais acidentes constituem, juntamente com a violência, o
segundo maior problema de saúde pública. O número de mortos
ultrapassa 50 mil por ano, e o número de feridos é da ordem de 350
mil. Os prejuízos materiais e hospitalares são de aproximadamente
US$10.000.000.000,00. O tratamento de um acidentado pode
demandar longo tempo de internação ou exigir procedimentos
onerosos, como cirurgias. As vítimas de acidentes de trânsito ocupam
62% dos leitos de traumatologia dos hospitais do País. As seqüelas
dos acidentes também devem ser consideradas, uma vez que pode
haver perda parcial e até total da capacidade de trabalho da vítima.

Dados estatísticos da Associação Brasileira dos DETRANS
(ABDETRAN) apontam que os jovens são o grupo com maior
envolvimento em acidentes fatais. A Organização Mundial de Saúde -
OMS - alerta e prevê que, daqui a 20 anos, os acidentes de trânsito
representarão a terceira maior causa mundial de mortes.

Diante do exposto, achamos importante a medida proposta, mas faz-
se necessário ressaltar que é fundamental a implementação de
medidas de prevenção de acidentes de trânsito, com o objetivo de
reduzir tais ocorrências. Entre essas ações, podemos incluir a
efetivação da Política Nacional de Redução da Morbi mortalidade por
Acidentes e Violências, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde -
CNS - em março de 2001; o desenvolvimento de ações educativas
que conscientizem acerca da incompatibilidade da ingestão de
bebidas alcoólicas com a direção de veículos automotores; o
empreendimento de campanhas de massa visando à apreensão do
conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, contrapondo-se a
movimentos pelo abrandamento das punições relativas aos delitos de
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trânsito; a fiscalização efetiva das leis já implantadas pelo
mencionado Código.

A Comissão de Constituição e Justiça, com o fim de adequar o
projeto aos preceitos constitucionais, apresentou a Emenda n° 1, por
meio da qual o comando passa a incidir sobre as concessionárias de
manutenção das rodovias.

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

1.017/2003 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Fahim Sawan -

Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.081/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por
objetivo alterar a Lei n° 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre as
custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e
Segundo Graus.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, preliminarmente
foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, foi a
proposição também distribuída à Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte, que concluiu pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação da proposição com a
Emenda n° 3, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

O projeto de lei objetiva a atualização das tabelas de custas judiciais
devidas ao Estado em virtude da efetiva prestação de serviços
públicos no âmbito do Poder Judiciário. Pretendem-se atualizar os
valores das tabelas, originalmente expressos em moeda corrente e
defasados monetariamente desde 1999, mediante a aplicação de
percentual de recomposição monetária definido pelo índice Geral de
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Preços - IGP-Dl -, formulado pela Fundação Getúlio Vargas.

Em audiência pública realizada conjuntamente por esta Comissão e
pela Comissão de Constituição e Justiça em 14/10/2003, o
representante do Poder Judiciário evidenciou a necessidade de se
adequar o valor das custas, hoje muito defasadas, à efetiva despesa
do poder público com os serviços a elas relacionados.

Vale ressaltar, conforme salientado no parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que as tabelas de custas
discriminam as taxas que o Estado cobra do cidadão que da jurisdição
faz uso. Assim, os feitos de natureza cível, as ações criminais, os
processos na segunda instância, além de outros atos, são cobrados
do usuário na proporção da despesa que geram para o poder público.
Têm, pois, caráter retributivo e, por isso, devem ser estipulados na
medida da contraprestação estatal realizada.

De acordo com o projeto, as atualizações nos valores das custas
passarão a ser automáticas, já que a tabela ficará expressa em
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, e não mais em
valores monetários fixos. Essa modificação é fundamental, pois,
apesar do atual texto da Lei n° 12.427, de 1996, prever, em seu art.
30, a possibilidade de correção das tabelas, isso não é aplicado na
prática. O citado dispositivo prevê o uso da extinta Unidade Fiscal de
Referência - UFIR - ou índice que vier a substitui-ia, como fator de
atualização dos valores tabelados. Com a extinção da UFIR, nenhum
indicador foi colocado em seu lugar, cabendo aos entes federativos
estabelecer, como melhor lhes conviesse, a respectiva unidade de
referência fiscal. A instituição da UFEMG, com a edição da Lei n°
14.136, de 2001, não atendeu às necessidades de correção monetária
das tabelas de custas judiciais, especialmente porque, nos termos do
§ 6° da nova redação dada ao art. 224 da Lei n° 6.763, de 1975, a
UFEMG "não se aplica às hipóteses em que os valores estejam
expressos, na legislação tributária, em unidade monetária nacional",
como acontece com as custas.

Propomos no final de nosso parecer o Substitutivo n° 1, que, além
de contemplar a atualização das tabelas de custas judiciais previstas
no projeto original, consolida e atualiza a legislação estadual que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça
Estadual de primeiro e segundo graus.
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O substitutivo proposto apresenta algumas alterações que

buscam melhor justificar os critérios de cobrança das custas judiciais.
Na nova tabela proposta, a base de cálculo das custas judiciais passa
a considerar a competência da respectiva vara. Em razão dessa
diferenciação, foram substancialmente reduzidos os valores cobrados
nas ações concernentes às Varas de Família, Juizados Especiais
Cíveis, Conflitos Agrários e Sucessões.

Por outro lado, considerando-se que atualmente os valores cobrados
de porte de retorno são deficitários em relação aos verdadeiros custos
do processo, em nosso substitutivo as tabelas apresentadas
acompanham os parâmetros do Supremo Tribunal Federal - STF - e
de outros tribunais, passando a cobrar pelo custo efetivo do processo.

Outras medidas que destacamos no substitutivo: foram ampliados os
valores dos intervalos utilizados como parâmetro para incidência da
taxa; em ação de mandado de segurança ou ação cautelar, em que
figure no pólo ativo mais de um impetrante, será devido um acréscimo
por impetrante adicional; em relação à segunda instância, que
atualmente prevê apenas dois recursos sujeitos ao pagamento de
custas, serão cobradas as custas em todos os demais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.081/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça

Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1 0 - A contagem, a cobrança e o pagamento das custas
remuneratórias dos serviços judiciários devidas ao Estado regem-se
pelas normas estabelecidas nesta lei.

§ 1° - As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as
despesas estabelecidas na legislação processual e não disciplinadas
por esta lei.

§ 20 - E vedada a cobrança de custas por ato não expressamente
previsto nas tabelas anexas ou na legislação processual, ainda que
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sob o fundamento de analogia.

Art. 20 - O recolhimento das custas de primeira e segunda
instâncias, o reembolso de verbas pela locomoção de oficial de
justiça, o preparo de recursos e o porte de retorno de autos serão
feitos por intermédio da rede bancária credenciada com a utilização de
documento oficial de arrecadação de tributos estaduais, cujo modelo,
forma de preenchimento e emissão serão disciplinados em ato
normativo conjunto da Secretaria de Estado da Fazenda e da
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1° - Aos juizes de primeiro e segundo graus e aos
desembargadores é defeso despachar petição inicial ou reconvenção,
dar andamento, proferir sentença ou prolatar acórdão em autos
sujeitos às custas judiciais, sem que neles conste o respectivo
pagamento, sob pena de responsabilidade pessoal pelo cumprimento
dessa obrigação, além das sanções administrativas cabíveis,
ressalvado o disposto no art. 10 desta lei.

§ 2° - Nenhum servidor da Justiça poderá distribuir papel, tirar
mandado inicial, dar andamento ou reconvenção ou fazer conclusão
para sentença definitiva ou interlocutória em autos sujeitos às custas
judiciais, sem que estas estejam pagas, sob pena de responsabilidade
pessoal pelo cumprimento dessa obrigação, além das sanções
administrativas cabíveis.

§ 3° - O relator do feito, em segunda instância e em processo de
competência originária do Tribunal, em que as custas devidas não
tenham sido pagas, determinará, antes de qualquer outra diligência e
da revisão para julgamento, a efetivação do pagamento.

Art. 30 - As custas fixadas para o processo de conhecimento não
compreendem as da execução.

Capítulo II
Da Contagem

Art. 40 - As custas são despesas com atos judiciais praticados em
razão de ofício, especificados nas tabelas anexas, e compreendem o
registro, a expedição, o preparo e o arquivamento de feitos.

Art. 50 - Além dos valores estabelecidos nas tabelas anexas a esta
lei, incluem-se na conta de custas finais:

- os serviços postal, telegráfico, telefônico, de transmissão por via
de "fax" ou "fax-modem", cópia reprográfica e o protocolo integrado;
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II - a veiculação de aviso, edital ou intimação;
III - a remuneração do perito, do intérprete, do tradutor, do assistente

técnico, do agrimensor, do psicólogo judicial, do assistente social
judicial e do médico judicial, arbitrada pelo Juiz;

IV - as certidões, os alvarás e os instrumentos;
V - a indenização de transporte e hospedagem de oficial de justiça

ou de Juiz, bem como de outro servidor judicial por este requisitado,
para realizar atividades externas vinculadas e indispensáveis ao
processo;

VI - o arrombamento, a demolição ou a remoção de bens;
VII - o seqüestro, o arresto, a apreensão e o despejo de bens;
VIII - o documento eletrônico;
IX - a comunicação por meio eletrônico;
X - o reembolso do pedágio quando houver locomoção de servidores

em rodovias federais ou estaduais;
XI - o reembolso de despesas com travessia de rios e lagos.
§ 1 0 - São contadas a final contra o causador ou requerente do ato,

não se contando contra quem as houver impugnado, as custas:
- de termo ou ato desnecessário ao regular andamento do feito ou

as de escritas supérfluas;
II - relativas a despesa com andamento protelatório, impertinente ou

supérfluo do feito ou de que já houver, nos autos, exemplar, certidão
ou traslado;

III - de diligência, se o ato que a determinou pudesse ser praticado
no auditório do Juízo, cartório, ou se for desnecessário;

IV - de retardamento nos termos do § 3° do art. 267 do Código de
Processo Civil.

§ 20 - As custas de retardamento são devidas:
- pelo excipiente que decai da exceção;

II - pelo agravante, quando o Juízo "a quo" negar seguimento ao
agravo, ou o Juízo "ad quem" dele não conhecer ou não lhe der
provimento.

§ 30 - O Juiz ou relator fundamentará a decisão em que aplicar o
disposto no § 1° deste artigo.

§ 40 - As custas de arrematação, licitação, adjudicação ou remição
correm por conta do arrematante, do licitante, do adjudicatório ou do
remidor.
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§ 50 - Haverá custas para praça ou leilão quando realizados pelo

Oficial de Justiça e serão recolhidas de acordo com tabela anexa.
Art. 60 - Compete ao Serviço Auxiliar da Contadoria-Tesouraria

apurar as custas e as demais despesas processuais, assim como
orientar as partes e seus procuradores sobre o recolhimento dos
valores na rede bancária credenciada.

§ 1° - Nas comarcas informatizadas, o preenchimento e a emissão
do documento de arrecadação ficará a cargo do setor competente.

§ 2°- Nas Comarcas não informatizadas, o preenchimento do
documento de arrecadação é de responsabilidade da parte
interessada.

§ 30 - As tabelas de custas, com valores em unidade monetária
nacional, serão obrigatoriamente afixadas nas contadorias judiciais e
nos setores competentes para a emissão dos documentos de
arrecadação.

Capítulo III
Da Não-Incidência e das Isenções

Art. 70 - Não há incidência de custas nos processos:
- de "habeas corpus";

II - de "habeas data";
III - de competência do Juízo da Infância e Juventude.
Art. 8° - Não se sujeitam ao pagamento de custas:

- os feitos de competência dos Juizados Especiais;
li - o inventário e o arrolamento, desde que os valores não excedam

a 25.000 (vinte e cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - UFEMGs -, prevista no art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975;

III - o pedido de alvará judicial, desde que o valor não exceda a
25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs.

Art. 9° - A dispensa das custas dos Juizados Especiais ficará
prejudicada caso haja recurso para as Turmas Recursais.

Parágrafo único - Caso o recorrente seja vitorioso, será ressarcido
das custas que houver pago para interpor o recurso a que refere o
"caput".

Art. 10 - São isentos do pagamento de custas:
- A União, o Estado e seus municípios e as respectivas autarquias

e fundações;
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II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários

da assistência judiciária;
III - o autor nas ações populares, nas ações civis públicas e nas

ações coletivas de que trata a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, ressalvada a hipótese
de litigância de má-fé;

IV - o autor da ação relativa aos benefícios da previdência social, até
o valor previsto no art. 128 da Lei Federal n°8.213, de 24 de julho de
1991, considerando o valor em relação a cada autor, quando houver
litisconsórcio ativo;

V - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega da
coisa na ação monitória;

VI - o Ministério Público.
Art. 11 - A Fazenda Pública ficará isenta de custas nos processos de

execução fiscal quando:
- desistir da cobrança;

II - promover o arquivamento dos autos;
III - o produto dos bens penhorados for insuficiente para a satisfação

do crédito tributário.
Capítulo IV

Do Prazo de Pagamento das Custas
Art. 12 - O pagamento das custas devidas no Juízo de primeiro grau

e nos processos de competência originária do Tribunal efetua-se no
ato da distribuição, incluindo-se as hipóteses de embargos à
execução, ação monitória e ação penal privada.

§ l O - Na reconvenção, as custas corresponderão à metade do valor
das custas atribuídas à ação, ressalvado o caso de serem diferentes
os valores das causas, hipótese em que a base de cálculo será o valor
atribuído à reconvenção.

§ 20 - Para admissão do assistente, do litisconsode ativo voluntário e
do oponente, haverá o pagamento da importância igual à paga pela
parte autora.

§ 30 - As despesas judiciais serão reembolsadas a final pelo vencido,
ainda que este seja uma das pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do
art. 10 desta lei, nos termos da decisão que o condenar, ou pelas
partes, na proporção de seus quinhões, nos processos divisórios e
demarcatórios.
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§ 4° - Em dia sem expediente bancário, ou após o seu

encerramento, o Juiz ou relator poderá autorizar a realização de atos
urgentes sem o recolhimento antecipado das custas para evitar a
prescrição da ação ou a decadência do direito.

§ 50 - Na hipótese referida no parágrafo anterior, obriga-se a parte
interessada a comprovar o recolhimento das custas no primeiro dia útil
em que houver expediente bancário, sob pena de nulidade dos atos
praticados.

Art. 13- Haverá recolhimento das custas finais nas hipóteses de:
- abandono da causa;

II - desistência da ação;
III - transação que ponha fim ao processo;
IV - indeferimento de assistência judiciária.
§ 1° - Na transação em que o valor acordado seja inferior ao valor

dado à causa, não haverá reembolso de custas previamente
recolhidas.

§ 2° - Não haverá restituição de custas e verbas indenizatórias por
ato ou diligência tornados sem efeito por culpa do interessado.

Art. 14 - E obrigatório o pagamento das custas finais, apuradas na
diferença entre o valor dado à causa e a importância a final apurada
ou resultante da condenação definitiva.

§ 1° - Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será
intimada a pagar a diferença no prazo determinado pelo Juiz, não
excedente a cinco dias.

§ 20 - Caso haja extinção do feito pelo acordo entre as partes, não
haverá reembolso de custas, assim como quando houver acordo
sobre valores e estes forem inferiores aos das custas já recolhidas.

Art. 15 - O pagamento de preparo pela interposição de recurso, até
mesmo o recurso adesivo, será feito na mesma oportunidade do
protocolo da petição e inclui o porte de retorno.

Art. 16 - Os recursos oriundos da Comarca de Belo Horizonte não
estão sujeitos ao pagamento de porte de retorno, sendo que igual
procedimento será observado relativamente aos recursos para as
Turmas Recursais que tenham sede na própria comarca.

Art. 17 - Relativamente a feitos criminais, somente estarão sujeitos
ao preparo e ao pagamento de pode de retorno os recursos de ação
penal privada.
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Capítulo V

Do Reembolso das Verbas Indenizatórias
Art. 18 - Ao Oficial de Justiça-Avaliador é devida a indenização de

transporte, a título de ressarcimento de despesa realizada com
locomoção, para fazer citação e intimação e cumprir diligência fora
das dependências dos tribunais ou das varas onde esteja lotado.

§ 1° - O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para
que seja expedido o mandado.

§ 2° - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior:
- na ação penal pública;

II - em caso emergencial ou de ofício, conforme determinação do
Juiz.

§ 30 - Havendo mais de uma citação, intimação ou notificação para o
mesmo endereço, cobrar-se-á uma única verba de locomoção.

§ 40 - São considerados atos contínuos para fins de recolhimento de
diligência única:

- a citação, a penhora e a avaliação de bens;
II - a busca e apreensão e a citação;
III - o arrombamento, a demolição e a remoção de bens;
IV - o seqüestro, o arresto, a apreensão ou o despejo de bens.
§ 50 - O valor será recolhido à disposição do Tribunal de Justiça e

liberado após o efetivo cumprimento do mandado, conforme dispuser
ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 6° - A verba prevista no "caput", devida pela pessoa jurídica de
direito público poderá ser recolhida na forma prevista em convênio a
ser celebrado com o Tribunal de Justiça.

§ 7° - A verba relacionada com a assistência judiciária e juizados
especiais será objeto de regulamentação pelo Tribunal de Justiça.

§ 80 - O disposto neste artigo não se aplica ao Estado, suas
autarquias e fundações.

Art. 19 - A remuneração do Psicólogo Judicial, do Assistente Social
Judicial e do Médico Judicial, do quadro de servidores do Tribunal de
Justiça, será feita a título de reembolso ao órgão pagador, conforme
previsto na tabela "E", anexa a esta lei, ressalvados os casos de
gratuidade e isenção de custas.

Art. 20 - Para o cumprimento das citações, intimações, notificações,
estudos de casos e averiguações em que seja necessário o
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pagamento de pedágio em rodovias estaduais e federais ou o
reembolso de despesas com travessia de rios e lagos, o valor deverá
ser desembolsado previamente pela parte requisitante da diligência.

Capítulo VI
Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 21 - A Corregedoria-Geral de Justiça, ao Juiz de Direito e ao
Ministério Público cabem, de ofício ou mediante solicitação do
interessado, a fiscalização do disposto nesta lei.

Art. 22 - O escrivão deverá, na primeira e na segunda instâncias,
fiscalizar o recolhimento das custas prévias e finais, remetendo à
Contadoria a conferência da exatidão dos resultados, se necessário.

Parágrafo único - Havendo divergência entre o valor da pretensão e
o valor da causa, caberá ao Escrivão Judicial ou ao Diretor de Cartório
promover os autos ao magistrado de primeiro e segundo graus para
deliberar sobre o recolhimento complementar de custas.

Art. 23 - E expressamente proibida a arrecadação de percentual
incidente sobre as custas para formação de caixa de manutenção de
prédio de fórum ou de instalações funcionais.

Art. 24 - A fiscalização dos valores devidos ao Estado compete à
Secretaria de Estado da Fazenda e à Corregedoria-Geral de Justiça
dentro de suas respectivas competências legais.

Art. 25 - A falta de pagamento das custas ou seu pagamento a
menor ou intempestivo, acarretará a aplicação de multa, calculada
sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios,
observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada multa de
mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo-primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

- havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
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pagamento ocorrer no prazo de dez dias contados do recebimento
do auto de infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea 'a' e até trinta dias
contados do recebimento do auto de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea 't i e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ 1° - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o
pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

§ 20 - As penalidades poderão constar da conta final de custas ou,
sendo o caso, da certidão a ser remetida à Advocacia-Geral do
Estado.

Capítulo VII
Das Disposições Finais

Art. 26 - Não há custas na expedição de ofícios, cartas precatórias e
outros expedientes de andamento processual.

Parágrafo único - O interessado depositará no juízo deprecante, se
devida, a importância estimada para custas e verba indenizatória das
cartas precatória, rogatória e de ordem, observados os valores
constantes das tabelas aplicáveis.

Art. 27 - Redistribuído o feito a outra vara da justiça estadual, não
haverá novo pagamento de custas.

Art. 28 - Não haverá restituição quando se declinar da competência
para outro órgão jurisdicional.

Art. 29 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta lei, exceto
os da tabela de pode de retorno, são expressos em UFEMG, devendo
ser observado o valor vigente na data do efetivo pagamento.

Parágrafo único - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as
tabelas em unidade monetária nacional.

Art. 30 - Findo o processo, se a parte responsável pelas custas,
devidamente intimada, não as pagar em dez dias, o Escrivão ou o
Secretário certificará nos autos, expedirá a certidão e a encaminhará à
Advocacia-Geral do Estado para as providências a seu cargo.

Art. 31 - O valor recolhido nos termos da legislação anterior será
compensado quando da apuração nas custas finais.



2117
Art. 32 - Não haverá restituição se o valor do preparo efetuado

nos termos da legislação anterior ultrapassar o total de custas
constantes nas tabelas anexas.

Art. 33 - Os valores do pode de retorno, veiculação de aviso, edital
ou intimação e do pedágio serão disciplinados pela Corregedoria-
Geral de Justiça e atualizados sempre que a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT -, a Imprensa Oficial e os concessionários
de rodovias estaduais e federais e de travessia de rios e lagos
alterarem os respectivos preços, ocasião em que serão publicadas
novas tabelas.

Art. 34 - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada manterão
conta em estabelecimento bancário oficial com a finalidade de
recebimento:

- das custas nos processos de competência originária;
II - do valor de preparo dos recursos e pode de retorno.
Ari. 35 - A receita proveniente da arrecadação das custas

constantes nas tabelas anexas a esta lei será repassada
integralmente ao Tesouro Estadual na forma de recursos ordinários
livres.

§ 1° - Na receita de que trata o "capuf incluem-se os recursos
provenientes da aplicação da Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro
de 1995.

§ 2° - A receita proveniente das cópias reprográficas será recolhida
diretamente ao Tribunal de Justiça, em conformidade com a
regulamentação própria.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2004.

Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996.

TABELA A
* - O Quadro da Tabela A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.

TABELA B
* - O Quadro da Tabela B foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.
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TABELA C

* - O Quadro da Tabela C foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.

TABELA D
* - O Quadro da Tabela D foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.

TABELA E
* - O Quadro da Tabela E foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.

TABELA F
- O Quadro da Tabela F foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" no dia 28.11.2003.

TABELA G
* - O Quadro da Tabela G foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.

TABELA H
* - O Quadro da Tabela H foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 28.11.2003.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa (voto contrário) - Chico Simões (voto contrário) - José Henrique
- Mauro Lobo - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.082/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.082/2003
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Fiscalização Ambiental e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
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Emendas n

o
s 1 a 5, que apresentou. Em seguida, a Comissão de

Administração Pública aprovou a proposição com as Emendas n
o
s 1 a

5, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n os 6 a
10, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.082/2003 visa a instituir no Estado

instrumentos já existentes no âmbito do Sistema Nacional de Meio
Ambiente, conforme definidos pela Lei Ambiental, Lei n° 6.938, de
1981, alterada pela Lei n° 10.165, de 2000, que criou a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA. Por força dessa alteração,
os valores das taxas para uma série de atividades serão recolhidos
em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento
próprio de arrecadação. Pela disposição do ai. 17-P da Lei Ambiental,
constitui crédito para compensação com o valor devido a título de
TCFA, até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante
efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado e ao município.

Partindo desses pressupostos, o Governador do Estado enviou ao
Poder Legislativo o projeto em análise, com as diretrizes para o
controle e a fiscalização dessas atividades específicas, atribuídas à
Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM - e ao Instituto Estadual
de Florestas - IEF. A proposição institui o Cadastro Técnico Estadual
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos
Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
do Estado de Minas Gerais - TEAEMG. O cadastro corresponde, de
certa forma, a uma das recomendações finais da Comissão Especial
de Acidentes Ambientais, instituída nesta Casa no primeiro semestre
deste ano, e terá a supervisão da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e a administração da FEAM
e do IEF. Estão listadas 20 categorias de atividades, 17 delas sob a
competência fiscalizadora da FEAM e 3 atribuídas ao controle do IEF,
conforme consta nos Anexos 1 e II do projeto, os quais reproduzem as
categorias estabelecidas pela lei federal, já com os valores fixados em
60% dos constantes nesse documento.

As atividades estão relacionadas ao potencial poluidor - PP - e ao
grau de utilização - OU -, ambos diferenciados nos padrões alto,
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médio e pequeno, equivalentes a diferentes valores de taxação,
segundo a natureza da pessoa jurídica. Elas englobam a extração e o
tratamento de minerais e diversos tipos de indústrias (por exemplo:
metalúrgica, de produtos minerais não metálicos, mecânica,
eletrônica, de borracha, têxtil, química, de produtos alimentares e
bebidas), sujeitas ao controle da FEAM. Listaram-se, ainda, desde os
chamados serviços de utilidade (entre eles, a produção de energia
termelétrica, o tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos
e sólidos) até o transporte, por todos os meios em uso, de cargas
perigosas, além dos empreendimentos de turismo. Sob o controle do
IEF estão categorias como o uso dos recursos naturais e a indústria
de madeira e de papel e celulose, que englobam a silvicultura, a
utilização do patrimônio genético natural, a exploração de recursos
aquáticos vivos e a fabricação de celulose, papel e papelão.

No Anexo III do projeto são apresentados os valores da taxa
ambiental, que variam de 24 a 1.080 UFEMG5, de acordo com os três
padrões (alto, médio e pequeno) e o tipo de empresa (microempresa,
de pequeno, médio ou grande porte). Segundo os mesmos critérios,
conforme estipula o ml. 40, as multas pelo não-cadastramento nos
prazos estipulados variam de 40 a 7.205 UFEMOs. Das emendas
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, as nos 1 e 5
substituem os valores calculados em UFEMGs pelos correspondentes
valores em reais, fixando, por exemplo, o maior valor da taxa em
R$1.350,00 e o maior valor das multas em R$5.400,00. A Emenda n°
2 visou a redefinir os conceitos de microempresas e empresas de
pequeno, médio e grande porte, adequando-os aos estabelecidos na
legislação federal. A Emenda n° 3 visou à inclusão das populações
tradicionais no rol das pessoas isentas do pagamento da taxa de
fiscalização ambiental. Por meio da Emenda n° 4, retira-se a palavra
"marinas" constante no item ledo Anexo 1.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública apresentou as
Emendas nos 6 a 10. A Emenda n° 6 propõe a supressão do ml. 1°,
que apenas reafirma serem a FEAM e o IEF órgãos seccionais
responsáveis pelo controle e pela fiscalização das atividades que
poderiam degradar a qualidade ambiental. A Emenda n° 7 dá nova
redação ao parágrafo único do art. 30, que define os objetivos do
cadastro referido no "caput" desse artigo. Por meio da Emenda n o 8,
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determina-se a suspensão da eficácia da Taxa de Fiscalização
Ambiental do Estado, na hipótese de revogação ou declaração de
inconstitucionalidade da lei federal que instituiu a TCFA. A Emenda n°
9 autoriza o Estado a arrecadar a taxa federal a fim de promover a
repartição de sua receita, na forma prevista no art. 17-P da Lei
Federal n° 6.938. A Emenda n° 10 propõe a vinculação da receita da
taxa ambiental estadual para o custeio das atividades de fiscalização
a cargo da SEMAD, do IEF e da FEAM.

Pelo que se expôs, as emendas apresentadas pelas duas
Comissões não modificam os objetivos essenciais do projeto, que são
instituir e regulamentar o cadastro e a taxa ambiental, esta última já
existente no nível federal com valores pré-fixados segundo a categoria
das atividades selecionadas. A lei estadual trata, portanto, dos
procedimentos para recolher, por meio de taxa, a parcela já definida
como passível de abatimento e destinada aos órgãos de controle
ambiental do Estado, o que não altera o montante da contribuição
obrigatória já estabelecida para as empresas.

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

1.082/2003 no to turno, com as Emendas n
o
s 1 a 5, da Comissão de

Constituição e Justiça, e com as Emendas nos  a 10, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.18212003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em análise
objetiva alterar o art. 10 da Lei n° 14.202, de 27/3/2002, que autoriza a
celebração de convênios entre as universidades e os municípios do
Estado para implantação dos cursos Normal Superior e de Pedagogia.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua
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aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição visa à alteração do art. 10 da Lei n° 14.202, de 2002,

que tem a seguinte redação:
"Art. 1 0 - As universidades do sistema estadual poderão firmar

convênios com os municípios mineiros para a realização dos cursos
Normal Superior e de Pedagogia, fora de suas sedes, com a adoção
das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento".

Comparado ao texto original, a única novidade do projeto reside na
inclusão da licenciatura entre os cursos que poderão ser objeto do
convênio a que faz menção o texto transcrito.

Conforme argumenta o autor, o projeto pretende ampliar a presença
da universidade com cursos de licenciatura onde os municípios se
dispuserem a colaborar para implantá-los, o que é hoje uma
necessidade, devido à falta de professores para o 2° grau, no interior
de Minas, sobretudo na área de ciências exatas (Física, Química e
Matemática).

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu profundo estudo da
matéria, oportunidade em que não encontrou óbice de natureza
jurídico-material à sua tramitação.

Por sua vez, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, ao apreciar a proposição quanto ao mérito, entendeu ser
oportuno incorporar, na forma de um substitutivo ao projeto em
análise, o conteúdo dos Projetos de Lei n os 713 e 76412003. Esses
projetos instituem normas direcionadas ao ensino superior no âmbito
do sistema estadual, mas não tiveram a oportunidade de ser
analisados no processo legislativo, em decorrência de sua anexação
ao Projeto de Lei n° 482/2003, retirado pelo autor. Considerou a
Comissão que o citado conteúdo pode oferecer uma valiosa
contribuição para ampliar o leque de possibilidades da educação
superior oferecida pelas instituições do sistema estadual.

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, escopo desta Comissão, a
futura lei não provoca nenhum impacto sobre o erário público, visto
que não cria despesa de caráter continuado. Também não contraria
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as exigências dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois,
para atender à nova demanda dos cursos de licenciatura, basta
remanejar pessoal do corpo docente das instituições universitárias do
sistema estadual de ensino.

E oportuno trazermos à colação que, nos termos do § 40 do art. 87
da Lei n° 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, os profissionais que prestam serviços
educacionais aos municípios precisam adquirir formação superior até
o fim da Década da Educação, que corresponde ao final do ano de
2005.

Assim, pelas razões acima arroladas, consideramos que a
proposição em epígrafe merece ser acolhida por esta Comissão.

Contudo, no intuito de aprimorá-la, apresentamos substitutivo na
parte conclusiva deste parecer.

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

1.182/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, apresentado a
seguir, e pela rejeição do Substitutivo no 1, apresentado pela
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

SUBSTITUTIVO N°2
Estabelece diretrizes gerais para as instituições universitárias do

Sistema Estadual de Ensino e altera a Lei n° 14.202, de 27 de março
de 2002, que autoriza a celebração de convênios entre as
universidades e os municípios do Estado para a implantação dos
cursos Normal Superior e de Pedagogia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As instituições mantenedoras de ensino superior -

universidades, centros universitários e fundações - integrantes do
Sistema Estadual de Ensino estabelecerão programas educacionais e
atividades pedagógicas em seus cursos superiores visando ao
combate ao analfabetismo e à desnutrição.

Parágrafo único - Para a realização dos programas educacionais e
atividades pedagógicas de que trata este artigo, as instituições
referidas no "caput" poderão desenvolver cursos de extensão e
projetos de pesquisa específicos nas áreas de nutrição e
alfabetização.

Art. 20 - No âmbito do Sistema Estadual de Ensino, a autonomia
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universitária prevista no art. 53 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, estende-se ao município onde a instituição
mantenha pelo menos dois cursos em funcionamento regular.

Art. 3° - As instituições a que se refere o art. 1° desta lei poderão
instituir cursos superiores de formação profissional voltada para
atividades que possuam expressiva significação para a economia das
regiões onde estão instaladas, por meio da celebração de convênios
com os municípios.

Art. 40 - O art. 1° da Lei n° 14.202, de 27 de março de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° - As instituições de ensino superior integrantes do Sistema
Estadual de Ensino poderão firmar convênios com os municípios
mineiros para a realização dos cursos Normal Superior, de Pedagogia
e Licenciaturas, fora de suas sedes, com a adoção das medidas
educacionais necessárias ao seu adequado funcionamento.

§ 1° - As instituições comunicarão ao Conselho Estadual de
Educação a celebração de convênio nos termos deste artigo.

§ 20 - O Conselho Estadual de Educação fará o acompanhamento
do curso objeto do convênio pelo período de seis meses após o início
de seu funcionamento e emitirá parecer sobre a sua qualidade, com
observações e recomendações.".

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões

(voto contrário) - Sebastião Helvécio (voto contrário) - Doutor Viana.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 89012003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 890/2003
cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas
Gerais.

Aprovada no 1° turno com as Emendas n os 1, 3 e Se a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 2, retorna a proposição a esta Comissão para
receber parecer de 2° turno, cabendo-nos ainda elaborar a redação do
vencido no 1° turno, que segue anexa e integra este parecer.

Fundamentação
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A proposição em estudo cria o Fundo de Parcerias Público-

Privadas do Estado, com o objetivo de dar sustentação financeira ao
Programa de Parcerias Público-Privadas. São definidas como
beneficiárias do Fundo as empresas parceiras, definidas e habilitadas
nos termos da lei.

Os recursos do Fundo são as dotações consignadas no orçamento
do Estado e os créditos adicionais; os rendimentos provenientes de
depósitos bancários e aplicações financeiras; as doações, os auxílios,
as contribuições e os legados destinados ao Fundo; os recursos
provenientes de operações de crédito internas e externas e outras
receitas a ele destinadas. Poderão ser alocados no Fundo ativos de
propriedade do Estado, excetuados os de origem tributária, e bens
móveis e imóveis, na forma definida em regulamento.

O Fundo operará a liberação de recursos aos parceiros privados
contratados, oferecendo garantias reais que assegurem a esses
parceiros a continuação dos desembolsos dos valores contratados
devidos pelo Estado, na forma prevista na legislação vigente e de
acordo com o estabelecido no contrato de parceria. O prazo proposto
para a vigência do Fundo é de 40 anos.

O projeto estabelece como órgão gestor do Fundo a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -, e como agente
financeiro, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG - , com as atribuições definidas conforme o disposto na Lei
Complementar n° 27, de 18/1/93. O grupo coordenador é composto
por representantes das Secretarias de Estado de Planejamento e
Gestão - SEPLAG -, e da Fazenda - SEF -, do órgão gestor e do
agente financeiro.

As alterações aprovadas no 1° turno tiveram como objetivo sanar
algumas impropriedades do projeto original, bem como complementá-
lo. Nesse sentido, foi modificada a contrapartida a ser exigida do
beneficiário. Foram complementados os dispositivos relativos às
normas a serem observadas pelos demonstrativos do Fundo, às suas
fontes de recursos, incluindo os provenientes da União, e à
remuneração do agente financeiro, que não poderá exceder a 1,5% do
valor de cada operação do Fundo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
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de Lei n°890/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Sebastião

Lobo - José Henrique - Chico Simões.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 890/2003

Cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do
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Helvécio - Mauro

Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do

Estado de Minas Gerais, com o objetivo de dar sustentação financeira
ao Programa de Parcerias Público-Privadas.

Ad. 20 - São beneficiários do Fundo as empresas parceiras,
definidas e habilitadas nos termos da lei.

Art. 30 - São recursos do Fundo:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos

adicionais;
II - os rendimentos provenientes

aplicações financeiras do próprio Fundo;
III - as doações, os auxílios, as

destinados ao Fundo;

de depósitos bancários e

contribuições e os legados

IV - recursos provenientes de operações de crédito internas e
externas;

V - recursos provenientes da União;
VI - outras receitas que sejam destinadas ao Fundo.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão

depositados em conta especial, em instituição financeira indicada pelo
Poder Executivo.

Art. 40 - Poderão ser alocados no Fundo:
- ativos de propriedade do Estado, excetuados os de origem

tributária, em montante e condições definidas pela Secretaria de
Estado da Fazenda;

II - bens móveis e imóveis na forma definida em regulamento,
observadas as condições previstas em lei.

§ 1° - As receitas decorrentes do recebimento dos ativos de que
trata o inciso 1 e da alienação dos bens de que trata o inciso II poderão
prioritariamente ser utilizadas para pagamento de parcelas devidas
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pelo contratante.

§ 2° - As disponibilidades do Fundo, decorrentes dos recebimentos
dos ativos de que tratam os incisos 1 e II, não utilizadas conforme
previsto no § 1°, serão transferidas ao Tesouro Estadual, na forma do
regulamento, e substituídas por ativos de igual valor.

Art. 50 - O Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas
Gerais, unidade contábil sem personalidade jurídica, operará a
liberação de recursos aos parceiros privados contratados, bem como
oferecerá garantias reais que assegurem aos parceiros privados a
continuação dos desembolsos pelo Estado, dos valores contratados,
na forma da legislação em vigor.

§ 1° - A contrapartida do beneficiário será a comprovação da
realização dos investimentos necessários para o cumprimento das
obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 2° - A concessão de garantias pelo Fundo será definida em
regulamento.

Art. 60 - O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos a contar
da data da publicação desta lei.

Art. 70 - As condições para a liberação e a utilização dos recursos do
Fundo, por parte dos beneficiários, bem como para a concessão de
garantias serão estabelecidas nos contratos de parceria, firmados nos
termos da lei.

Art. 80 - Os rendimentos de aplicações decorrentes de recursos
deste Fundo deverão ser a ele creditados.

Art. 9° - O gestor do Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado
de Minas é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -
SEDE -, e o agente financeiro, o Banco do Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - BDMG -, com as atribuições definidas na Lei
Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

§ 1° - A remuneração do agente financeiro não poderá ser superior a
1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor de cada operação do
Fundo.

§ 2° - As disponibilidades do Fundo, em poder do agente financeiro,
deverão ser remuneradas pelo Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC.

§ 30 - O gestor e o agente financeiro apresentarão à Secretaria de
Estado da Fazenda e ao grupo coordenador relatórios específicos, na
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forma e na periodicidade em que forem solicitados.

Art. 10 - O grupo coordenador do Fundo será composto por um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -;
II - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -;
III - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -;
IV - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF.
Parágrafo único - O grupo coordenador do Fundo, além das

atribuições previstas na Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de
1993, emitirá parecer sobre a viabilidade e oportunidade de aprovação
dos contratos de parcerias público-privadas.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e os critérios para a
prestação de contas do Fundo observarão as normas gerais sobre
contabilidade pública e fiscalização financeira e orçamentária,
conforme o disposto na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964,
nas normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e na legislação aplicável.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 25/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2512003, de autoria do Deputado Jayro Lessa,

que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona
e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas
n os 1 a 3 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 § l' do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 25/2003
Dispõe sobre atendimento prioritário nos estabelecimentos que

menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório, em caixa de supermercado, hipermercado e

estabelecimento congênere, atendimento prioritário para:
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- o aposentado por invalidez;

II - a pessoa com mais de sessenta anos de idade;
III - o portador de deficiência física;
IV - a gestante;
V - a mulher com criança no colo.
Parágrafo único - Nos estabelecimentos a que se refere o "caput"

deste artigo serão afixados cartazes destacando o benefício
estabelecido nesta lei.

Art. 20 - A infração ao disposto nesta lei acarretará para o
estabelecimento multa de R$500,00 (quinhentos reais), dobrada a
cada reincidência.

Art. 30 - Os estabelecimentos referidos no art. 1° terão o prazo de
sessenta dias contados da regulamentação desta lei para se
adaptarem às suas disposições.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 371/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 371/2003, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que revoga a Lei n° 4.836, de 1968, que declara de utilidade
pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora, 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° 371/2003
Revoga a Lei n° 4.836, de 25 de junho de 1968, que declara de

utilidade pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora,
com sede na Cidade de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogada a Lei n° 4.836, de 25 de junho de 1968, que

declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz
de Fora, com sede na Cidade de Juiz de Fora.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 409/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 409/2003, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Resplendor, com sede nesse Município, 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° 409/2003
Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de

Comunicação de Resplendor, com sede no Município de Resplendor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco

de Comunicação de Resplendor, com sede no Município de
Resplendor.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°411/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 411/2003, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que torna obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas
para deficientes físicos e idosos em estabelecimentos centrais de
compras e "shopping centers", foi aprovado no 2 0 turno, na forma do
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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 411/2003

Acrescenta parágrafos ao art. 3 0 da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro
de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso dos
portadores de deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 3 0 da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994, fica

acrescido dos seguintes § 4 0 e 50:
"Art. 3°— ( ... )
§ 4° - Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida cadeira de

rodas para uso gratuito do portador de deficiência e do idoso, sendo
obrigatória a indicação do local de sua retirada.

§ 50 - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator a
multa diária no valor de até 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada na forma do
regulamento, respeitado o devido processo administrativo.".

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 447/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 447/2003, de autoria da Deputada Ana Maria,
que dá nova denominação à Escola Estadual Almansor de Souza
Rabelo, alterando-a para Escola Estadual José Geraldo de Meio,
situada no Município de Arcos, 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° 447/2003
Altera a denominação da Escola Estadual Almansor de Souza
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Rabelo, situada no Município de Arcos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual José Geraldo de Meio a

Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, situada no Município de
Arcos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°451/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 451/2003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Grupo Cultural
Semente do Vale, de Carbonita, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 451/2003
Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Semente do Vale -

GCSV, com sede no Município de Carbonita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural

Semente do Vale - GCSV, com sede no Município de Carbonita.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 481/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 481/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maravilhas o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
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original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 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° 481/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maravilhas o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Maravilhas o imóvel constituído por um terreno com área de 1.500M2
(mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rua Goiás, esquina
com a Rua Cruzeiro, nesse Município, registrado sob o n° R-1 -22.435,
a f Is. 287 do Livro 202, no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "capur deste artigo destina-
se à construção de uma creche municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°619/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 619/2003, de autoria da Deputada Cecilia
Ferramenta, que confere a denominação de Sônia Maria Silva Gomes
ao prédio da Escola Estadual do Bairro Canaã, com sede no Município
de Ipatinga, 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.
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PROJETO DE LEI N°619/2003

Altera a denominação da Escola Estadual do Bairro Canaã,
localizada no Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Sônia Maria Silva Gomes

a Escola Estadual do Bairro Canaã, localizada no Município de
lpatinga.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 624/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 62412003, de autoria do Deputado Irani Barbosa,

que dá a denominação de Escola Estadual Antônio Rigueira da
Fonseca à Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Município de
Ribeirão das Neves, 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° 624/2003
Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no

Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Antônio Rigueira da

Fonseca a Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 631/2003

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 631/2003, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que altera dispositivo da Lei n° 14.134, de 28 de dezembro de
2001, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela
Vista de Minas o imóvel que menciona, foi aprovado nos turnos
regimentais, 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° 631/2003
Altera dispositivo da Lei n° 14.134, de 28 de dezembro de 2001, que

autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Bela Vista de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do ad. 1° da Lei n° 14.134, de 28 de

dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.1°—( ... )
Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo

destina-se à implantação de área pública de lazer e de feira livre.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 697/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 697/2003, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a fazer a retrocessão ao Seminário
Provincial do Coração Eucarístico de Jesus do imóvel que especifica,
foi aprovado nos turnos regimentais, 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 ad. 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° 69712003
Autoriza o Poder Executivo a fazer a retrocessão do imóvel que
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especifica ao Seminário Provincial do Coração Eucarístico de
Jesus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a retrocessão ao

Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus dos terrenos
constituídos das áreas remanescentes dos lotes 2-A, 2-13, 4-13 e 10-A
da quadra 116 do Bairro Coração Eucarístico de Jesus, no Município
de Belo Horizonte, registrados, respectivamente, sob os números R-1-
5570, R-1-5569, R-1-5566 e R-1-5563 no Cartório do 3 0 Oficio de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte, adquiridos pelo Estado por
meio de desapropriação efetivada com base no Decreto n° 18.274, de
21 de dezembro de 1976, para implantação da Via Expressa Leste-
Oeste.

Parágrafo único - A retrocessão a que se refere o "caput" deste
artigo será precedida de avaliação por comissão designada pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 725/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 725/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,
que declara de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Rua da
Palha - URP -, com sede no Município de Papagaios, 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° 725/2003
Declara de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Rua da

Palha - URP -, com sede no Município de Papagaios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba

Unidos da Rua da Palha - URP -, com sede no Município de
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Papagaios.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 729/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 729/2003, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública o Lions Clube de Visconde
do Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco, 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° 729/2003
Declara de utilidade pública o Lions Clube de Visconde do Rio

Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de

Visconde do Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio
Branco.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 747/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 747/2003, de autoria do Deputado João Bittar,

que declara de utilidade pública o Grupo de Capoeira Novo Estilo de
Araguari, com sede no Município de Araguari, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 747/2003

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Capoeira Novo
Estilo, com sede no Município de Araguari.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de

Capoeira Novo Estilo, com sede no Município de Araguari.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 776/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 776/2003, de autoria do Deputado Dilzon Meio,

que declara de utilidade pública a ALFA - Associação Alfenense de
Atletismo, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 776/2003
Declara de utilidade pública a Associação Alfenense de Atletismo -

ALFA -, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Alfenense

de Atletismo - ALFA -, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 787/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 787/2003, de autoria do Deputado Sebastião

rs
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Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Sociedade
Recreativa Planaltinho, com sede no Município de Guaxupé, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 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° 787/2003
Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Planaltinho,

com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa

Planaltinho, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 800/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 800/2003, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que declara de utilidade pública a Associação Mineira dos
Artistas e Músicos Militares, com sede no Município de Belo
Horizonte, 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° 800/2003
Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Artistas e

Músicos Militares - AMAMM -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

dos Artistas e Músicos Militares - AMAMM -, com sede no Município
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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 Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 828/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 828/2003, de autoria do Deputado Antônio

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública o Centro Espírita
Cabana de Oxossi, com sede no Município de Antônio Carlos, 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° 828/2003
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Cabana de Oxossi,

com sede no Município de Antônio Carlos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Cabana

de Oxossi, com sede no Município de Antônio Carlos.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 83312003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 833/2003, de autoria do Deputado Pinduca

Ferreira, que declara de utilidade pública a Associação Divulgadora de
Cultura do Estado de Minas Gerais - ADCULTURA -, com sede no
Município de Betim, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 833/2003

Declara de utilidade pública a Associação Divulgadora de Cultura do
Estado de Minas Gerais - ADCULTURA -, com sede no Município de
Betim.

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

Divulgadora de Cultura do Estado de Minas Gerais - ADCULTURA -,
com sede no Município de Betim.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 844/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 844/2003, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Bolivar Boanerges da
Silveira à Escola Estadual de São Joaquim, localizada no Município de
Alterosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 844/2003
Altera a denominação da Escola Estadual de São Joaquim,

localizada no Município de Alterosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Bolivar Boanerges da

Silveira a Escola Estadual de São Joaquim, localizada no Município de
Alterosa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Fica revogada a Lei n° 4.408, de 2 de fevereiro de 1967.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

ra1
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Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 845/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 845/2003, de autoria do Governador do Estado,

que dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria de Loreto
Camilloto Rocha a escola localizada no Município de Ubá, 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 § 10 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° 845/2003
- Dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental
localizada no Município de Ubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria de

Loreto Camilloto Rocha a Escola Estadual de Ensino Fundamental de
P a 4a série localizada na Rua Ismael de Oliveira, 245, Bairro Santa
Bernadete, no Município de Ubá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 859/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 859/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação
Folclórica Santos Reis de Santa Cruz da Prata, com sede no
Município de Guaranésia, 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.
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PROJETO DE LEI N° 859/2003

Declara de utilidade pública a Associação Folclórica Santos Reis de
Santa Cruz da Prata, com sede no Município de Guaranésia.

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

Santos Reis de Santa Cruz da Prata, com sede no Município de
G uaranés ia.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 880/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 880/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, que
declara de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube - CTC -, com
sede no Município de Canápolis, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 88012003
Declara de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube - CTC -, com

sede no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube

- CTC -, com sede no Município de Canápolis.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 888/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 888/2003, de autoria do Deputado Alberto Pinto

Coelho, que declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do

LA
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Distrito de São Mateus de Minas, com sede no Município de
Camanducaia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 88812003
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Distrito de São

Mateus de Minas, com sede no Município de Camanducaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos do

Distrito de São Mateus de Minas, com sede no Município de
Camanducaia.

Ad. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 893/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 893/2003, de autoria do Deputado Luiz

Humberto, que declara de utilidade pública o Educandário Virgínia
Centurione Bracelli, com sede no Município de Tupaciguara, 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 § 10 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° 893/2003
Declara de utilidade pública o Educandário Virgínia Centurione

Bracelli - EVCB -, com sede no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Virgínia

Centurione Bracelli - EVCB -, com sede no Município de
Tupaciguara.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz Humberto

Carneiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 899/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 899/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação do Coral da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com sede nesta
Capital, 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° 899/2003
Declara de utilidade pública a Associação do Coral da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 904/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 904/2003, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que declara de utilidade pública a Associação Pio XII de
Esporte Amador, com sede no Município de Espera Feliz, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 904/2003

Declara de utilidade pública a Associação Pio XII de Esporte
Amador, com sede no Município de Espera Feliz.

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

Esporte Amador, com sede no Município de Espera Feliz.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 909/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 909/2003, de autoria do Deputado Pinduca
Ferreira, que declara de utilidade pública a entidade Fraternidade
Espírita Esperança - FEE -, com sede no Município de Betim, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 90912003
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Espírita

Esperança - FEE -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fraternidade

Espírita Esperança - FEE -, com sede no Município de Betim.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 945/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 945/2003, de autoria do Governador do Estado,
que dá a denominação de Escola Estadual Mestra Celina à Escola
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Estadual de Caçaratiba, localizada no Município de Turmalina, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 945/2003
Dá denominação à Escola Estadual de Caçaratiba, localizada no

Município de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Mestra Celina a Escola

Estadual de Caçaratiba, localizada no Município de Turmalina.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 946/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 946/2003, de autoria do Deputado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Sociedade Columbófila
Itaunense - ITACOL -, com sede no Município de ltaúna, 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 ai. 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° 946/2003
Declara de utilidade pública a Sociedade Columbófila Itaunense -

ITACOL -, com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

Columbófila Itaunense - ITACOL -, com sede no Município de ltaúna.
Ai. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
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Maria Olivia, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 956/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 956/2003, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Arte e Cultura de Arinos, com sede nesse Município, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 956/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Arte e

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

Comunitária de Arte e Cultura de Arinos, com sede no Município de
Arinos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 958/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 958/2003, de autoria do Deputado Ricardo

Duarte, que declara de utilidade pública a Associação dos
Congadeiros de Machado, com sede no Município de Machado, 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° 958/2003

rÃ
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Declara de utilidade pública a Associação dos Congadeiros de

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

Congadeiros de Machado, com sede no Município de Machado.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 98812003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 988/2003, de autoria do Deputado Pastor

George, que declara de utilidade pública a Associação Missionária e
Evangelística - AME -, com sede no Município de Além Paraíba, 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 § 10 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° 988/2003
Declara de utilidade pública a Associação Missionária e

Evangelística - AME -, com sede no Município de Além Paraíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária

e Evangelística - AME -, com sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 994/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 994/2003, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Banda de
Música Corporação José Ferreira Gomes, com sede no Município de
Piedade de Ponte Nova, foi aprovado em turno único, na forma
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original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 994/2003
Declara de utilidade pública a entidade Banda de Música

Corporação José Ferreira Gomes, com sede no Município de Piedade
de Ponte Nova.

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

Música Corporação José Ferreira Gomes, com sede no Município de
Piedade de Ponte Nova.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.027/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.027/2003, de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública o Cipó Futebol Clube - CFC,
com sede no Município de Santana do Riacho, 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° 1.027/2003
Declara de utilidade pública o Cipó Futebol Clube - CFC, com sede

no Município de Santana do Riacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cipó Futebol Clube -

CFC, com sede no Município de Santana do Riacho.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.038/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.038/2003, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Associação da Zona
de Arte da Periferia - ZAP 18 -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.038/2003
Declara de utilidade pública a Associação da Zona de Arte da

Periferia - ZAP 18 -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Zona

de Arte da Periferia - ZAP 18 -, 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 Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.058/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.058/2003, de autoria do Deputado Antônio

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos para o Apoio ao Talento - ASPAT, com sede no Município
de Lavras, 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
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do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.058/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos para o

Apoio ao Talento - ASPAT, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos para o Apoio ao Talento - ASPAT, com sede no Município de
Lavras.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.085/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.085/2003, de autoria do Deputado Weliton
Prado, que declara de utilidade pública o Grupo de Teatro São
Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.085/2003
Declara de utilidade pública o Grupo de Teatro São Gonçalo do

Bação, com sede no Município de Itabiríto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Teatro São

Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.090/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.090/2003, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Cultural e Desportiva 51 Pargos - ABCD51 P -, com sede no
Município de ltapecerica, 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 § 10 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° 1.090/2003
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e

Desportiva 51 Pargos - ABCD51 P -, com sede no Município de
Itapecerica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Cultural e Desportiva 51 Pargos - ABCD51 P -' com sede
no Município de ltapecerica.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Sebastião Roberto de Paiva pelo

excelente trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Campos
Gerais (Requerimento n°1.685/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Moacir Luiz pelo excelente trabalho
realizado como Vice-Prefeito Municipal de Santo Antônio do
Aventureiro (Requerimento n° 1.686/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Grossi pelo excelente
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trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Jacutinga
Requerimento n° 1.687/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Helder Campos Camilo pelo excelente
trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Coronel Pacheco
(Requerimento n° 1.68812003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Loures Ciconeli pelo excelente
trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Goianá
(Requerimento n° 1.68912003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Domingos Sávio de Miranda pelo
excelente trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Sem-
Peixe (Requerimento n°1.690/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Antônio Dimas Casas pelo
excelente trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de
Serranos (Requerimento n° 1.69112003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Rogério Ferraz de Moura pelo
excelente trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Itamarati
de Minas (Requerimento n° 1.692/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sra. Conceição Munhoz pelo excelente
trabalho realizado como Vice-Prefeita Municipal de Ouro Fino
(Requerimento n° 1.693/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Angela Maria de Souza pelo
excelente trabalho realizado como Vice-Prefeita Municipal de Bom
Repouso (Requerimento n° 1.694/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Elias José da Fonseca pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Alagoa (Requerimento
n° 1.69512003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Vicente da Silva pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Alpinópolis
(Requerimento n° 1.696/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Ari Lopes dos Santos pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Aiuroca (Requerimento
n° 1.697/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Adolfo Andrade Brandão pelo
excelente trabalho realizado como Prefeito Municipal de Bom
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Repouso (Requerimento n° 1.698/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Maurício Rabelo pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Campos Gerais
(Requerimento n°1.699/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Darcy Teixeira pelo excelente
trabalho realizado como Vice-Prefeito Municipal de Minduri
(Requerimento n°1.700/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Joaquim do Prado pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Carmo da Cachoeira
(Requerimento n°1.701/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Márcio Ferreira pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Conceição do Rio Verde
(Requerimento n°1.702/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Gomes do Couto pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Sem-Peixe
(Requerimento n°1.703/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Pedro Siqueira Miguel pelo excelente
trabalho realizado como Prefeito Municipal de Serrania (Requerimento
n° 1.704/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a comunidade do Município de São Gonçalo
do Abaeté pelo transcurso do 60° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 1.762/2003, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Dom Bosco
pelo transcurso do oitavo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 1.763/2003, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Vazante pelo
transcurso do 500 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 1.764/2003, do Deputado Antônio
Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Natalândia
pelo transcurso do oitavo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 1.765/2003, do
Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a diretoria e funcionários do Restaurante
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Maria das Tranças pelo transcurso do 530 ano de fundação desse
estabelecimento (Requerimento n° 1.772/2003, do Deputado José
Milton);

de protesto contra o Governador do Estado pelo deslocamento
excessivo de tropas e viaturas da PMMG para a portaria da Fiat
Automóveis, em 20/10/2003, por ocasião de manifestação sindical
(Requerimento n° 1.794/2003, da Comissão do Trabalho).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 105 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/11/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 66/2003 -
Projetos de Lei n°5 1.272 a 1.274/2003 - Requerimentos n os 1.958 a
2.001/2003 - Proposições não Recebidas: Requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende (3) e dos Deputados Arlen Santiago (3)
e José Milton - Registro de presença - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Faria - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José
Henrique - José Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura -
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

P Parte

rÁl
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P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:	 1	 -

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N°66/2003
Acrescenta parágrafo ao art. 199 e dispositivos ao Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 199 da Constituição do Estado o

seguinte § 40:
"Art. 199- .................................................
§ 40 - As relações jurídicas entre os órgãos e entidades da

administração pública direta e indireta do Estado e as universidades
públicas estaduais serão disciplinadas por normas específicas.".

Art. 20 - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias o seguinte art. 122:

"Art. 122 - As fundações educacionais de ensino superior que
efetuaram a opção prevista no inciso 1 do § l' do art. 82 do ADCT da
Constituição do Estado e passaram à condição de agregadas à
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - manifestar-se-ão,
no prazo e nos termos definidos em lei, por uma das seguintes
opções:

- associar-se à UEMG, com vistas ao estabelecimento de
cooperação mútua, mantida a autonomia administrativa, financeira e
patrimonial da fundação optante;

II - desvincular-se da Universidade, ouvida a comunidade
universitária.

Parágrafo único - As fundações que fizerem a opção prevista no
inciso 1 poderão ser absorvidas, caso haja manifesto interesse do
Estado e da instituição, atendidas as prioridades e os requisitos
estabelecidos em lei.".
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Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de

sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2003.
Comissão Especial da UEMG (Domingos Sávio - Ivair Nogueira -

Ricardo Duarte - Leonídio Bouças - Paulo Piau) - Antônio Júlio - Fahim
Sawan - Maria Tereza Lara - Weliton Prado - Leonardo Moreira -
Marília Campos - Maria José Haueisen - Rogério Correia - Ana Maria
Resende - Jô Moraes - Gustavo Valadares - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Adalclever Lopes - Biel Rocha - Padre João -
Laudelino Augusto - André Quintão - Rêmolo Aloise - Sargento
Rodrigues - Mauri Torres - Chico Simões - Arlen Santiago - Elmiro
Nascimento - Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Célio Moreira -
Pastor George.

Justificação: A Universidade do Estado, criada na Constituição e
organizada em lei como autarquia de regime especial, não tem podido
exercer a autonomia a ela garantida constitucionalmente ao ser
tratada pelo poder público como qualquer órgão da administração,
com a obrigatoriedade de se submeter a normas administrativas de
âmbito geral. Como exemplo, entre várias outras normas, há o
Decreto n° 37.924, de 1996, que submete a locação de veículos por
órgãos e entidades que compõem a estrutura do Poder Executivo a
parecer prévio da Secretaria competente. Isso transforma o episódico
aluguel de um ônibus para transporte de alunos em um processo
burocrático demorado e desgastante. Para desempenhar com
agilidade e eficiência as suas ações, a UEMG precisa ser respeitada
em sua autonomia. A inclusão do § 40 ao art. 199, que trata das
instituições universitárias, vem afirmar o caráter específico das
relações entre a administração pública e a Universidade, ao exigir que
estas sejam disciplinadas por normas legais próprias.

Com relação aos dispositivos que se pretende acrescentar ao
ADCT, temos a considerar o que se segue.

Até o presente momento, as nove fundações educacionais criadas
ou instituídas pelo poder público que fizeram a opção prevista no § 1°
do inciso 1 do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de 1989 não
foram absorvidas pela UEMG, criada sob a forma de autarquia no art.
81. Permaneceram essas instituições no limbo jurídico, aguardando
que o Estado cumprisse o mandamento constitucional da absorção,
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cuja possibilidade de concretização - nos moldes pretendidos na
Constituição e na Lei n° 11.539, que organizou a Universidade - se
mostra a cada ano mais remota, em face das dificuldades financeiras
que assolam o Estado.

No entanto, não se pretende com essa proposta extinguir as
possibilidades de absorção, mas sim adequá-las à conjuntura atual.

A maioria das escolas mantidas pelas fundações optantes
desenvolveu-se bastante desde a criação da UEMG: os cursos e as
atividades oferecidos foram diversificados, o número de funcionários
das unidades foi ampliado e foi aprimorada a qualificação do corpo
docente. Tudo isso foi possível pela chancela do nome UEMG e pelo
profícuo trabalho desenvolvido pela Reitoria da Universidade. Mesmo
não tendo sido implantada da forma como previa o texto
constitucional, muitas oportunidades foram abertas às unidades, o que
lhes proporcionou maior visibilidade e competitividade na obtenção de
financiamento junto a entidades de fomento. O resultado disso é que
houve efetiva inserção da UEMG nas diversas regiões do Estado, o
que hoje é reconhecido e valorizado pelos inúmeros municípios
cobertos pelas ações da instituição. Justifica-se, portanto, o
implemento de nova tentativa de promover a consolidação da
instituição.

Porém, tendo-se passado quase uma década e meia da criação da
UEMG, encontramo-nos diante de nova ordem econômica e
administrativa, a exigir um modelo de universidade com ela
compatível. O Estado não dispõe, por enquanto, de recursos
suficientes para implantar a Universidade do Estado conforme o
modelo legalmente estabelecido. Portanto, há que se buscarem outras
formas de viabilizar o funcionamento da instituição, as quais, ao
mesmo tempo em que preservem a intenção original do constituinte
mineiro de criar uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que
constitua um pólo de integração e desenvolvimento regionais, sejam
definidas conforme orientação contemporânea de administração
pública, voltada para o gerenciamento e para a articulação entre os
diversos níveis do poder público, da iniciativa privada e da sociedade
civil organizada.

Nesse sentido, a criação de um sistema de associação entre as
unidades agregadas e a Universidade, em forma de parceria público-
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privada, irá possibilitar a expansão planejada do ensino superior
no Estado e se refletirá em desenvolvimento econômico e social das
regiões mineiras, solucionando, ao mesmo tempo, o impasse jurídico
em que se colocaram essas fundações ao longo dos anos. A lei
deverá prever formas de destinar ao aluno carente uma razoável
parcela dos benefícios advindos dessa e de outras parcerias da
mesma natureza, pois a democratização do acesso e a manutenção
da permanência do aluno na universidade devem constituir o objetivo
prioritário das futuras parcerias.

Por todas essas razões é que esperamos o apoio deste parlamento
à proposta de emenda à Constituição ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N° 1.272/2003
Declara de utilidade pública a Obra Social São Brás, com sede no

Município de São Brás do Suaçuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social São Brás,

com sede no Município de São Brás do Suaçui.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003.
Padre João
Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins

lucrativos, fundada em 16/10/81, que tem por finalidade desenvolver
ações sociais, comunitárias, esportivas e culturais, tendo em vista a
proteção à saúde e à família, o combate à fome e à pobreza, a
melhoria das condições de moradia, a integração no mercado de
trabalho e a proteção ao meio ambiente.

O processo que objetiva a declaração de sua utilidade pública
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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° 1.273/2003
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Declara de utilidade pública a Fundação Casa da Menina Santa

Bernadete, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Casa da

Menina Santa Bernadete, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003.
Padre João
Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins

lucrativos, que funciona há mais de dois anos e tem por finalidade
prestar assistência social a crianças e adolescentes do sexo feminino
que estejam desprotegidas, garantindo-lhes a efetivação de seus
direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao
trabalho, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de protegê-las de toda forma de discriminação e
exploração.

O processo que objetiva a declaração de sua utilidade pública
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei n° 12.972, 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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° 1.274/2003
Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde do

Alto Paraopeba, com sede no Município de Conselheiro Lafalete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio

Intermunicipal de Saúde do Alto Paraopeba, com sede no Município
de Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2003.
José Milton
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.958/2003, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja enviado

ao Governador do Estado e à Superintendência Central de Correição
Administrativa da COPASA-MG pedido de informações acerca de
denúncias veiculadas no 'Estado de Minas" de 22 e 26/11/2003
envolvendo o Presidente e o Diretor Financeiro do órgão mencionado.
(- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.959/2003, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja reavaliado o
fechamento dos escritórios da CEMIG em algumas cidades mineiras.
(- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.960/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à
Fome com vistas à liberação de recursos para a continuidade do
Programa de Segurança Alimentar e Nutricional em Assentamentos
de Reforma Agrária e do Programa Mutirão pela Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável - PROSAN - no Município de Joaquim
Felício. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.961/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a CDL de Conselheiro Lafaiete pelo
transcurso do seu 35° ano de fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.962/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Senador Francelino Pereira
dos Santos pela posse na cadeira n° 25 da Academia Mineira de
Letras. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.963/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Moema
pelo transcurso do 500 aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.964/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Carlos Lessa, Presidente
do BNDES, pela decisão de adquirir 8,5% das ações da VALEPAR. (-
A Comissão de Turismo.)

N° 1.96512003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Buritizeiro pelo



2164
transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.966/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Juramento pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.96712003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Luislândia pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.968/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Indaiabira pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.969/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João da
Lagoa pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.970/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João da
Ponte pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.971/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João das
Missões pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.972/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Serranópolis de
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

No 1.973/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Taiobeiras pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação.

N° 1.974/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Verdelândia
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.).

N° 1.97512003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Janaúba pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Bittar.
Anexe-se ao Requerimento n° 1.915/2003, nos termos do 2 0 do
art.173 do Regimento Interno.).

N° 1.976/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Pintópolis pelo
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transcurso do aniversário de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Bittar.
Anexe-se ao Requerimento n° 1.921/2003, nos termos do § 2 0 do
art.173 do Regimento Interno.)

N° 1.977/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Aguas
Vermelhas pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 1.978/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Bonito de
Minas pelo transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação.

N° 1.979/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Catuti pelo
transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação.

N° 1.980/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Chapada do
Norte pelo transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação.

N1° 1.98112003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Engenheiro
Navarro pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

No 1.982/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Itacambira pelo
transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 1.983/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Jequitaí pelo
transcurso do 55 0 aniversário de sua emancipação.

N° 1.984/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Josenópolis
pelotranscurso do oitavo aniversário de sua emancipação.

N° 1.98512003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Lagoa dos
Patos pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 1.986/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Mirabela pelo
transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 1.987/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Miravânia pelo
transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação.

rÀ



2166
N° 1.98812003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Nova
Porteirir,ha pelo transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação.

N° 1.989/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulaçõês com o Município de Olhos d'Agua
pelo transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação.

N° 1.99012003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Porteirinha pelo
transcurso do 660 aniversário de sua emancipação.

N° 1.991/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Riacho dos
Machados pelo transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação.

N° 1.992/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Santo Antônio
do Amparo pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação.

N° 1.99312003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São Gonçalo
do Rio Preto pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 1.994/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João do
Paraíso pelo transcurso do 60 0 aniversário de sua emancipação.

N° 1.995/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Vargem Grande
do Rio Pardo pelo transcurso do oitavo aniversário de sua
emancipação.

N° 1.996/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Cachoeira
Dourada pelo transcurso do 40° aniversário de sua emancipação. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 1.892/2003, nos termos do
§ 20 do art.173 do Regimento Interno.).

N° 1.997/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Janaúba pelo
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Biliar.
Anexe-se ao Requerimento n° 1.915/2003, nos termos do § 2 0 do
art.173 do Regimento Interno.).
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N° 1.998/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Juramento pelo
transcurso do 490 aniversário de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria
Resende. Anexe-se ao Requerimento n° 1.966/2003, nos termos do §
20 do art.173 do Regimento Interno.).

N° 1.999/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João da
Ponte pelo transcurso do 60° aniversário de sua emancipação. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada
Ana Maria Resende. Anexe-se ao Requerimento n° 1.970/2003, nos
termos do § 20 do art.173 do Regimento Interno.).

N° 2.000/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Taiobeiras pelo
transcurso do 500 aniversário de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria
Resende. Anexe-se ao Requerimento n° 1.973/2003, nos termos do §
20 do art.173 do Regimento Interno.).

N° 2.001/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Joaquim Felício
pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.).

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

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado José Milton, solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas a que se conceda ao Sr. Roger
Agneili, Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, o título de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Município de Brasília de Minas pelos 113 anos
de sua emancipação.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Município de Várzea da Palma pelos 50 anos
de sua emancipação.



2168
Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de

congratulações com o Município de Lassance pelos 50 anos de sua
emancipação.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Município de Lassance pelos 50 anos de
sua emancipação.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a comunidade do Município de Buenópolis
pelo aniversário de sua emancipação.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja formulado voto
de congratulações com a comunidade do Município de Várzea da
Palma pelo aniversário de sua emancipação.

Registro de Presença
- O Sr. Presidente - Antes da interrupção dos trabalhos ordinários, a
Presidência registra, com muita alegria, a presença em Plenário do
ex-Deputado Eduardo Brandão, Presidente da RURALMINAS.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar
esta parte da reunião à comemoração dos 55 anos de fundação da
EMATE R.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião de debates
de amanhã, dia 28, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 28/11/2003
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Dinis Pinheiro - Fábio Avelar - Jô Moraes -
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Mauro Lobo.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 9h08min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a reunião
especial de segunda-feira, dia 1° de dezembro, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação.

ATA DA 28 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/11/2003
Presidência dos Deputados João Bittar e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da
Secretária Maria Emília Rocha Mello - Palavras da Deputada Maria do
Carmo Lara - Palavras do Secretário Aluisio Eustáquio - Palavras do
Deputado Fábio Avelar - Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Jupira
Comes de Mendonça - Palavras do Sr. Edésio Fernandes - Palavras
do Sr. Benício de Assis Araújo - Palavras do Sr. Marcos VilIela de
Sant'Anna - Palavras do Sr. Ronaldo Guimarães Gouvêa - Palavras
do Sr. Fernando de Castro - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Ana Maria Resende - André Quintão - Chico Simões - Fábio Avelar -

Gil Pereira - João Biliar - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Sebastião Helvécio.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Bittar) - As 81h45min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Chico Simões, 20-Secretário "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Composição. da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

rÃ
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Exmos. Srs. Aluísio Eustáquio, Secretário Municipal da
Coordenação de Planejamento, Orçamento e Informação,
representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Fernando
Pimentel; Maria Emilia Rocha Mello, Secretária de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Edésio Fernandes, Diretor de Assuntos
Fundiários do Ministério das Cidades; Benício de Assis Araújo,
Consultor da Intersan Engenharia; Marcos VilIela de Sant'Anna,
Presidente do Instituto Horizontes; Ronaldo Guimarães Gouvêa,
Professor da Escola de Engenharia da UFMG; Fernando de Castro,
Superintendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Carlos Alberto Parrillo
Calixto, Prefeito de Santa Luzia e Presidente da Assembléia
Metropolitana da RMBH; Neusinha Santos, Vereadora à Câmara
Municipal de Belo Horizonte, representando o Vereador Betinho
Duarte, Presidente dessa instituição; Jupira Gomes de Mendonça,
Professora da Faculdade de Arquitetura da UFMG; Maria do Carmo
Lara, Deputada Federal e Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara Federal; e o Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a este evento.

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

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas.
Palavras do Sr. Presidente

E provável que boa parte das pessoas que se encontram aqui
presentes tenha vindo para este encontro deslocando-se de
Contagem, Santa Luzia, Sabará, Betim, Pedro Leopoldo, Lagoa
Santa, Nova Lima e outras cidades próximas a Belo Horizonte. E
provável também que essas pessoas façam com freqüência o mesmo
percurso para Belo Horizonte - ou vice-versa - em razão de
atividades profissionais, de relações familiares ou de necessidades
pessoais diversas.

Tais idas e vindas são apenas um dos aspectos do cotidiano da
população que reside nesta Capital e nos municípios vizinhos. Um
cotidiano em que estão presentes muitas facilidades, como a
proximidade geográfica, o acesso a uma ampla rede de serviços, o
intercâmbio cultural e comercial, entre outras. Mas também um
cotidiano em que se acumulam os problemas de trânsito, de
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atendimento à saúde, de segurança, de degradação ambiental,
para citar apenas os mais visíveis.

Estamos falando da realidade de uma região metropolitana,
formação interurbana resultante de fatores com o fluxo migratório das
regiões menos desenvolvidas para as que oferecem mais
oportunidades de educação e emprego; a concentração de atividades
industriais; a ocupação intensa e muitas vezes desordenada de
espaços no perímetro urbano e nas áreas periféricas dos municípios
mais populosos.

Sabemos que, se por um lado, tais conglomerados apresentam
vantagens comparativas que favorecem o desenvolvimento
socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida, por outro lado elas
podem vir acompanhadas dos problemas a que nos referimos. Os
municípios envolvidos tendem a tornar-se, ao mesmo tempo,
concentradores de rendas públicas e repassadores de mazelas
sociais.

Para que isso não aconteça, é preciso que eles contem com uma
gestão administrativa eficiente que cuide das questões e dos
interesses comuns e que, ao mesmo tempo, não fira a autonomia dos
entes que compõem a região metropolitana.

Essa tarefa, obviamente, não é fácil, pois envolve aspectos técnicos,
econômicos, jurídicos e políticos geralmente complexos, em vista de
suas dimensões e das peculiaridades em jogo. E exige planejamento
integrado e divisão de responsabilidades entre o Estado e os
municípios, para que os serviços públicos prestados em conjunto
resultem, efetivamente, na melhoria da qualidade de vida da
população.

O objetivo deste seminário é justamente discutir as alternativas e as
soluções voltadas para a gestão integrada desses conglomerados
urbanos, com base nas experiências das grandes concentrações
populacionais de outros Estados brasileiros e, particularmente, das
regiões metropolitanas já implantadas em Minas, que são as de Belo
Horizonte e do Vale do Aço.

Visa também este encontro, à luz de tais experiências e das
implicações jurídicas, socioeconômicas e políticas em questão, a
subsidiar a análise dos projetos de lei em tramitação nesta Casa que
tratam da criação de outras regiões metropolitanas em nosso Estado,
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a saber: nas regiões de Caratinga, Juiz de Fora, Inconfidentes,
vate do Paraopeba, de Governador Valadares, vale do rio Grande, em
torno de Uberaba e do Triângulo Mineiro, centrando-se em
Uberlândia.

Visa ainda este seminário subsidiar a discussão de outros dois
projetos sobre o tema em andamento nesta Assembléia, quais sejam:
o que estabelece diretrizes para a política de saneamento básico em
regiões metropolitanas e o que propõe a criação de uma agência de
desenvolvimento para cada região metropolitana.

Para que tivéssemos elementos substanciais para ancorar tais
discussões, contamos com os estudos e as proposições elaboradas
pelas Comissões Técnicas Interinstitucionais, compostas por
representantes das entidades parceiras neste evento, e com as
contribuições vindas dos encontros preparatórios realizados em
Conselheiro Lataiete, Governador Valadares, Juiz de Fora, Santa
Luzia e Uberlândia.

Esses encontros preparatórios tiveram por objetivo levar o debate à
maioria das regiões em que se cogita a criação de novas regiões
metropolitanas, atendendo, ao mesmo tempo, a uma política desta
Assembléia de, sempre que possível, interiorizar suas ações, como
forma de melhor representar os interesses de todo o Estado.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas e instituições que
ajudaram a realizar este seminário, a todos os presentes, aos
expositores e debatedores, certos de que as palestras, os debates e
as proposições aqui apresentadas em muito contribuirão para
fundamentar os estudos sobre o tema em curso nesta Casa, assim
como as ações governamentais referentes ao planejamento e à
gestão das regiões metropolitanas. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Maria Emilia Rocha Mello
Exmo. Deputado João Bittar, Exma. Sra. Deputada Federal Maria do

Carmo Lara, Sr. Secretário Municipal Aluisio Eustáquio, Sr. Deputado
Fábio Avelar, sempre preocupado com essas questões de articulação,
Dr. Edésio Fernandes, Sr. Benício de Assis Araújo, Sr. Marcos VilIela
de Sant'Anna, que tanto tem agregado, discutido e se debruçado
sobre esse tema, Exmo. Prof. Ronaldo Guimarães Gouvea,
Superintendente Fernando de Castro, que efetivamente tem-se
debruçado com muito entusiasmo sobre essas questões, prezada
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Frota. Jupira Gomes. Sem dúvida, temos de parabenizar a
Assembléia Legislativa do Estado não só pela proposição do tema,
mas também pela forma com que esse seminário vem-se realizando.

Atualmente há, em Minas Gerais, mais de uma dezena de projetos
de lei criando regiões metropolitanas ou modificando as duas
existentes no Estado. Este é mais um fator a evidenciar a importância
do assunto na agenda de discussões do Estado e da sociedade.
Trata-se de questão com pluralidade e complexidade política, técnica,
administrativa e institucional, sobre a qual se fazia necessário um
debate reflexivo, diferenciado, com ampla participação. Esse objetivo
está sendo alcançado com este seminário, e aplaudimos a forma
como vem-se realizando. Ele acontece quase como uma ouvidoria
itinerante, indo a todas as comunidades locais, regionais envolvidas
nesse debate sobre a transformação ou não em regiões
metropolitanas. E fundamental um debate que esclareça as
comunidades sobre a decisão de ser ou não ser uma região
metropolitana. A gênese metropolitana é um ente virtual na
organização federativa, mas absolutamente real nas nossas vidas,
com todas as suas vantagens e com todos os seus problemas.
Portanto, a prudência técnica e política da Assembléia, indo ouvir In
loco" os segmentos comunitários e nos convocando a todos,
sociedade acadêmica, empresarial, política, organizações
representativas das populações metropolitanas, vai além de uma
postura democrática e da desejável transparência, marca do processo
decisório do Legislativo em Minas Gerais.

Destaco a importância da participação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que tenho a honra de
dirigir neste Estado. Desde a primeira reunião preparatória, estivemos
presentes em todas as comissões técnicas institucionais, na
elaboração dos relatórios referenciais, em todas as concentrações
regionais; uma participação importante não só pelo assessoramento
técnico, mas também pelo fornecimento de informações estratégicas,
básicas. Hoje somos um órgão do Executivo Estadual, com uma
superintendência específica muito bem dirigida pelo Dr. Fernando,
voltada para o tema, mas sabedora de que é necessário fazer esse
debate de uma forma interativa. Tivemos a oportunidade de fazer uma
reflexão pró-ativa, interativa, com a presença de Legislativos
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Estaduais e municipais, Executivos Estaduais e municipais, da
sociedade e, hoje, com a participação do Legislativo Federal.

Fazendo uma leitura analítica rápida dos relatórios parciais
fornecidos pela Assembléia, entendemos que os municípios de todas
essas potenciais ou já existentes regiões metropolitanas, ou que de
alguma forma estão mostrando essa necessidade em propostas, nos
projetos de lei, buscam um formato de gestão comum entre si; um
formato comum, mas que tenha sintonia com o Estado e com a União,
principalmente por meio de seus setores de ponta regionais. Esse
desejo do associativismo regional, buscando a agregação de valores
intermunicipais e objetivando eficiência e eficácia na prestação dos
serviços públicos, até mesmo com as parcerias público-privadas -
PPPs -, não se encontra hoje representado em nosso arcabouço legal,
apesar de haver algumas experiências em curso, experiências
exitosas em andamento, o que representou um grande ganho dessa
jornada de discussões regionais.

Esse desejo de associativismo regional, que busca a agregação de
valores intermunicipais e objetiva a eficiência e a eficácia na prestação
de serviços públicos, até mesmo nas parcerias público-privadas, não
está representado em nosso arcabouço legal, apesar de haver
algumas experiências em andamento, o que também foi um grande
ganho dessa jornada de discussões regionais, pois podemos ver e
aprender que há arranjos possíveis e necessários, que são mais ou
menos vantajosos, dependendo das características e das
peculiaridades da região.

O desenvolvimento regional, juntamente com os assuntos
metropolitanos, é competência de nossa Secretaria e uma de nossas
prioridades. Após esses primeiros meses de institucionalização e
organização da Secretaria e implantação de nosso sistema
operacional, temos efetivas condições de participar, aprender e ajudar
neste debate.

Outras questões devem ser destacadas nesses relatórios parciais.
Fica claro, por exemplo, o formato institucional e seu modelo de
gestão de funções públicas de interesse comum metropolitano. Como
foi dito pelo Presidente Mauri Torres, é fundamental que não
pensemos de forma efetiva, perene e conseqüente apenas no fundo
metropolitano; também devem ser estruturados o assessoramento
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técnico, o planejamento e a gestão, ou seja, as agências de
desenvolvimento. Quer dizer, como fazer com que esse projeto
funcione? Isso é fundamental, principalmente quando nos deparamos
com outra questão sublinhada no relatório, que é a de definirmos a
titularidade das funções supram unicipais, das funções regionais, ou
seja, das funções metropolitanas, sem ferirmos o nosso projeto
federativo e a nossa representatividade direta. Como concebermos
essa titularidade até em espaços em que convivem várias autoridades
legitimamente eleitas pelo voto direto da população?

Acho que há plena concordância de que o atual modelo apresenta
graves equívocos que o conduzem a uma inoperância muito grande.
Atualmente, no Brasil, essa discussão está sendo retomada, e há um
grande empenho para revitalizar e melhorar a gestão, como a ação
recentemente desenvolvida pela AMBEL em relação à Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que é um exemplo que não podemos
deixar de citar.

Também se nota no relatório a questão da maior ou da menor
eqüidade representativa entre os diversos municípios partícipes, e
detecta-se a necessidade de aprimoramentos constitucional e
infraconstitucional. Outra questão importante é a inexistência de
mecanismo de apoio técnico e de financiamento perene, permanente
e planejável, de investimento e de custeio das funções comuns a essa
regiões.

Neste ponto, quero abrir um parêntese para registrar que o
Governador Aécio Neves, mais que ter finalizado, reintroduziu a
responsabilidade do Estado nas questões metropolitanas e de suas
lideranças. Ele sabe que nessas regiões a intensidade dos problemas
é carregada de risco de ruptura social. São regiões onde se
concentram muitas riquezas, mas também muitos problemas. E
estamos com crescentes índices negativos de criminalidade, de
marginalidade e de insuficiência de equipamentos públicos, o que
gera uma série de mazelas. Na verdade, tudo isso significa também
uma perda de competitividade e dificulta as oportunidades de
investimentos, de negócios geradores de riqueza e a utilização de
instrumentos que minimizem a pobreza que há nessas regiões, que,
aliás, é bastante diferente da pobreza encontrada no interior, onde
não há miséria exatamente, pois essas questões sociais não
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incentivam outras questões como a marginalidade. Para amenizar
esses desequilíbrios intra-regionais metropolitanos - se em todo o
Estado há enormes desequilíbrios, temos também desequilíbrios intra-
regionais muito importantes -, o Governador determinou à Secretaria
que desse prioridade a essa questão, e criamos a Superintendência
de Assuntos Metropolitanos. Assim, depois de terem acabado, de
alguma forma, com o PLAMBEL, que, aliás, é muito saudoso, funções
e serviços que estavam distribuídas por diversos órgãos foram
novamente reagrupadas na Secretaria.

Também chamo atenção para uma terceira relevância prioritária,
constante nos relatórios parciais, que é a questão dos planos
diretores. Esse é o desafio do plano diretor metropolitano, com ampla
participação das sociedades organizadas, determinando e fixando
prazos no calendário do Estatuto das Cidades. Prof. Edésio, até o mês
de outubro de 2006, teremos de ter os planos diretores de todas as
cidades componentes de regiões metropolitanas, de cidades com
mais de 20 mil habitantes, de cidades turísticas e de cidades
históricas, sob o risco de elas não receberem os recursos de
transferências voluntárias do Governo Federal, caso não apresentem
esses planos.

Estamos apoiando essas iniciativas. No caso metropolitano,
discutimos de forma inovadora com a AMBEL e, na região do Vale do
Aço, estamos viabilizando formas de implantar outras organizações,
um modelo mais adequado e apropriado para gestão, elaboração e
acompanhamento desses planos, por meio de equação paritária, e
proporcional financeira para a sua produção.

Com isso, estamos revisando os planos diretores das cidades e dos
municípios que já os possuem, para fazermos o planejamento
estratégico dessas regiões. Aliás, conseguimos com o Banco Mundial
um acordo com a Aliança das Cidades, que é órgão fundacional do
Banco Mundial que se predispôs a participar por meio de presenças
técnicas e financeiras, a fundo perdido, já que essa é uma discussão
que está sendo feita não só no Brasil, mas também em todo o mundo.
Ela representa uma forma de parceria inédita na América Latina, em
prol da discussão de como termos um planejamento mais organizado,
distanciando-nos do diferencial daquele tradicional plano diretor,
discursivo e setorizado, propondo assim um plano de desenvolvimento
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de potencialidades estruturantes comunitárias, integrado e
interativo, tanto urbano quanto rural. Ou seja, tentamos acertar uma
agenda comum para que iniciemos o ano de 2004 comprometidos
com essa missão.

Finalizo, novamente parabenizando esta Casa e manifestando a
certeza de que, ao final, teremos somatória e consensual
produtividade. Tenho certeza de que sairemos daqui com propostas
produtivas de pacto metropolitano que seja exeqüível e estatuído por
um novo marco legal e representativo nessa discussão. Muito
obrigada a todos e sucesso nesse importante encontro.

Palavras da Deputada Maria do Carmo Lara
Bom dia a todos os presentes: gestores públicos, autoridades,

Prefeitos e Vereadores. Cumprimento as autoridades da Mesa na
pessoa do Presidente Deputado João Bittar, do Deputado Fábio
Avelar, autor do requerimento que deu origem a este seminário, e da
Secretária Maria Emília Rocha Mello.

Deputado Fábio Avelar, fiz questão de estar presente nesse
seminário, pelo menos no dia de hoje, já que amanhã estarei em
Brasília.

Estou à frente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
dos Deputados. Está presente o Edésio Fernandes, do Ministério das
Cidades, que tem trabalhado a questão das regiões metropolitanas
junto conosco. Já realizamos uma audiência pública para discutir esse
assunto, em que contamos com a participação dos Deputados Walter
Feldman, de São Paulo, e Zezéu Ribeiro, da Bahia, que estão lidando
com essa questão na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Nesta
semana e na outra haverá duas audiências públicas para debater as
regiões metropolitanas. Temos contado sempre, nesses encontros,
com participantes de várias cidades localizadas nas regiões
metropolitanas do Brasil e com a parceria do Ministério das Cidades.
Fico feliz, então, em ver que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
também está discutindo essa questão.

Há alguns desafios a serem enfrentados. O primeiro são as regiões
metropolitanas existentes, com todos seus problemas e suas
dificuldades, e outro desafio é criar ou não mais regiões
metropolitanas. Esse debate sobre a criação de região metropolitana é
importante e deve ser feito com as cidades. Em Minas, em razão de
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sua grande extensão territorial, mesmo quando não existe a
região metropolitana, as cidades se agrupam em torno de alguma
cidade-pólo, isso é próprio do nosso Estado. Mas o desafio maior é
saber como enfrentar os problemas das regiões metropolitanas
existentes. Uma delas é a que está em torno de Belo Horizonte,
formada por 33 cidades, salvo engano.

Há a AMBEL e outras entidades, mas as próprias associações
existentes têm de ser revitalizadas e repensadas sob o ponto de vista
de como atuar, como integrar-se. Há 15, 20 anos poucas pessoas
moravam nas regiões metropolitanas, que hoje estão densamente
povoadas. Essas pessoas vieram em busca de emprego, de melhor
qualidade de vida, de atendimento à saúde, de educação para os
jovens e as crianças. Paralelamente a isso, houve o crescimento
desordenado das regiões metropolitanas, com a favelização, falta de
água, de esgoto, precárias condições de saúde e segurança, sendo
esta última o maior desafio de todos. Qualquer pesquisa realizada
hoje aponta o desemprego e a violência como os maiores problemas
que enfrentamos. E tanto um quanto outro ocorrem principalmente nas
regiões metropolitanas. O desafio é grande e só será resolvido com a
participação dos municípios, do Estado e da União.

A importância deste debate é que não discutiremos teorias,
hipóteses nem abstrações, mas o que estamos vivendo. Este é o
nosso desafio como entes públicos, como autoridades, como
associações que vivem nessas regiões e que têm de dar uma
resposta à população.

Queria apenas registrar que, de manhã, quando vinha para cá,
recebi um telefonema informando que o ex-Prefeito de Igarapé,
conhecido por Zinho, havia sido assassinado noite passada dentro da
sua casa, em São Joaquim de Bicas, porque reagiu a um assalto. Não
é preciso dar exemplos, a televisão, os jornais mostram isso todo dia.
Estou dizendo que o desafio é grande e que precisamos dar as mãos.

Este seminário é importante também porque conta com
representação do Governo Estadual, do Governo Federal, e tenho
certeza de que conta também com vários municípios, incluindo nossa
Capital, por meio do Secretário Aluísio, que está representando o
Prefeito Fernando Pimentel.

Não adianta uma cidade querer e as outras não. Além da lei para
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regularizar essa situação que estamos vivenciando, acho que
existe outra questão que depende de vontade política. E a vontade
política vai acontecer porque o povo também quer e está exigindo isso
dos governantes. Temos que fazer alguma coisa. Por quê? Hoje, já
existem os consórcios. Quando fui Prefeita, o Tribunal de Contas
queria condenar alguns Prefeitos porque, já naquela época, fazíamos
consórcios de saúde. Alguns de nós receberam essas notificações. A
própria dificuldade fez com que os entes públicos fossem criando
maneiras de se relacionar para resolver o problema. Hoje, acho que
precisamos de leis para regularizar os consórcios e para resolver o
problema da titularidade no saneamento e de transporte.

Quero encerrar parabenizando a Assembléia Legislativa, seu
Presidente, Deputado Mauri Torres, e, por meio dele, todas as
Deputadas e Deputados, por essa atuação. Coloco-me à disposição
das senhoras e dos senhores para servir de elo com a Câmara
Federal, uma vez que estou participando da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e debatendo essa questão. Não podemos
ficar somente nos seminários, aqui ou lá. Após os seminários,
precisamos de leis e de ações concretas, somando o esforço de
todos, para encontrar soluções para os desafios que enfrentamos nas
regiões metropolitanas. Muito obrigada.

Palavras do Secretário Aluisio Eustáquio
Bom dia para todos. Realmente, é muito importante essa iniciativa

da Assembléia de Minas. Cumprimento o Deputado João Bittar, que
está presidindo esta reunião; o Deputado Fábio Avelar, que fez os
convites para esta reunião; a Deputada Maria do Carmo Lara, que
preside, na Câmara Federal, uma comissão que trata de assuntos
urbanos; e a Maria Emília, Secretária de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana. Gostaria de salientar, com muita ênfase, que o
Governo Federal demonstrou que dá uma importância muito grande à
questão urbana e municipal, ao criar o Ministério das Cidades. Não é
por outra razão que está presente aqui o Prof. Edésio Fernandes, que
é um especialista em assuntos urbanos. Certamente, sairemos daqui
enriquecidos de conhecimentos e com propostas de ações
conjugadas com a Assembléia, com o Governo Federal e com os
Governos municipais.

Mas temos aqui outros especialistas, estudiosos da questão
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metropolitana e municipal, como o Benício e o Marcos Sant'Anna,
ex-vice-Prefeito de Belo Horizonte e Presidente do Instituto
Horizontes; o Ronaldo Guimarães, Professor da Faculdade de
Engenharia; o Fernando de Castro e a Jupira, que também é
arquiteta, estudiosa dos problemas urbanos, e que trabalhou com
muita intensidade no Plano Diretor de Belo Horizonte. Não vou me
alongar muito porque os assuntos a tratar são importantes e temos
aqui especialistas que vão expor a questão com mais profundidade.
Gostaria apenas de dizer que o Prefeito Fernando Pimentel tem uma
preocupação essencial e fundamental com as questões
metropolitanas, sobretudo neste momento em que os municípios têm
tido cada vez mais atribuições, sem o correspondente recurso
orçamentário.

- Há, entre os municípios metropolitanos e os de outras áreas
importantes, uma certa confusão, como guerra fiscal, urbana, de
transporte e de saneamento. Os problemas têm de ser resolvidos de
forma integrada nessas cidades que praticamente formam
conurbação, não há fronteira entre elas nas regiões metropolitanas. E
muito importante que as políticas tenham um sentido único, já que a
intervenção em um município não é suficiente para atacar a raiz dos
problemas que estão integrados em mais de um município.

E importante que aproveitemos bem o seminário, do qual
certamente sairão lições e ações concretas para atacar de frente,
conjuntamente, todos os problemas, relativos à segurança, ao
saneamento, ao transporte, a questão fiscais, e até os problemas
culturais, que têm uma dimensão muito importante nas regiões
metropolitanas.

Iniciativas como esta só podem fazer com que achemos o caminho e
elaboremos e trabalhemos as soluções que, de fato, enfrentarão os
problemas que nos afligem a todos. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Bom-dia a todos. Inicialmente, cumprimento a Mesa. Começo

cumprimentando o Presidente da Comissão de Municipalização e
Regionalização e coordenador deste debate, nosso amigo Deputado
João Bittar, que também representa nesta solenidade o Presidente
desta Casa, Deputado Mauri Torres. Cumprimento a Deputada
Federal Maria do Carmo Lara, que, com certeza, será nossa parceira
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e nosso elo de ligação com o Congresso Nacional, é nossa amiga
e estará conosco nessa missão. Reconhecemos publicamente seu
trabalho à frente dos grandes desafios que se apresentam.
Cumprimento também o Secretário Aluísio Eustáquio, que representa
o Exmo. Sr. Prefeito, Dr. Fernando Pimentel, a Secretária de Estado e
Desenvolvimento Urbano e Política Urbana, Maria Emilia Rocha Mello.
Cumprimento também o Dr. Fernando de Castro, reconhecemos o
apoio que nos foi dado pela Secretaria e pelo Dr. Fernando, por sua
experiência como administrador competente, como Prefeito e
conhecedor profundo dos problemas metropolitanos. Gostaria também
de cumprimentar, com satisfação, Sr. Edésio Fernandes, nosso
querido amigo Benício de Assis Araújo, que exerceu papel
importantíssimo. Como disse a Secretária, durante vários anos teve
atuação marcante no PLAMBEL, uma instituição cuja ausência no
cenário metropolitano todos sentimos, ainda. Gostaria de
cumprimentar o Presidente do Instituto Horizontes, Dr. Marcos Villela,
ex-Vice-Prefeito da nossa cidade, pessoa que também detém
conhecimento profundo sobre as questões metropolitanas.
Cumprimento Dr. Ronaldo Guimarães Gouvea, nosso querido amigo,
professor da Escola de Engenharia da UFMG, a Prof 3 . Jupira Gomes
de Mendonça, da Faculdade de Arquitetura da UFMG, os Prefeitos e
os Vereadores que aqui se encontram, as associações comunitárias,
meus amigos da imprensa e da TV Assembléia, os Deputados
Estaduais Chico Simões, Gustavo Valadares e Carlos Pimenta, a
Deputada Maria Tereza Lara, o ex-Deputado Federal Luiz
Vasconcelos, que hoje compõe o quadro da CBTU, as demais
entidades de classe e sindicais, ressaltando a COPASA, empresa a
que tive, por 30 anos, o privilégio, a honra e o orgulho de prestar meus
serviços.

Meus amigos e minhas amigas, a realização deste seminário
legislativo sobre regiões metropolitanas, nesta Casa, muito a
engrandece e confirma sua função de promotora de debates sobre
temas de interesse coletivo.

Neste fórum legitimo para discussão de assuntos de tal monta,
muito honra este Deputado em particular o fato de ter sido ele o
parlamentar que apresentou o requerimento desencadeador deste
importante evento.
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Permito-me, neste momento, relembrar, para fins de registro da

memória deste evento, a iniciativa meritória da Associação dos Ex-
Alunos da Escota de Engenharia da UFMG, cumprimentando
particularmente o Prof. Edésio, e a participação da Sociedade Mineira
de Engenheiros e do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Essas
entidades proponentes, em conjunto, no cumprimento da missão que
marca sua atuação, idealizaram, de inicio, a realização de um
seminário que tivesse como principal objetivo examinar questões
relativas à legislação necessária à definição de políticas urbanas,
oferecer subsídios à revisão de planos diretores existentes ou não, e
congregar órgãos públicos e entidades de classe, organizações e a
sociedade. A meta seria formar um grupo de acompanhamento das
recomendações resultantes do seminário. Este, por sua vez, seria
realizado com foco específico na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e também na Região Metropolitana do Vale do Aço.

A partir de reunião realizada ainda no primeiro semestre deste ano,
no gabinete deste Deputado, considerando a existência de sete
projetos em tramitação na Casa visando a criação de regiões
metropolitanas no Estado de Minas Gerais, chegou-se ao consenso
de que o seminário poderia ter seu âmbito ampliado, até mesmo para,
uma vez realizado, fornecer subsídios aos Deputados para a análise
dos projetos. Além disso, estaria a Casa devidamente estruturada do
ponto de vista conceitual e documental para a justa análise e
deliberação futura sobre essa importante matéria.

E importante salientar que os referidos projetos entraram em
tramitação na Assembléia Legislativa após a aprovação do
requerimento que deu origem a este evento. Evidentemente, a
organização de um seminário como este demandou trabalho de vários
e vários meses.

A partir dessa nova proposta, esta Casa deu todo o apoio
necessário à viabilização do evento que ora se realiza. Nesse
particular, agradecemos, de forma especial, à Mesa da Assembléia,
na pessoa de seu Presidente, Deputado Mauri Torres, que, desde o
início, acolheu com entusiasmo a realização deste seminário, por
reconhecer a importância de seu tema e por considerar o momento
inteiramente oportuno.

Agradeço também à Gerência de Projetos Institucionais. Gostaria de
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fazê-lo através do seu titular, nosso querido amigo Juscelino Luiz
Ribeiro. E agradeço também a toda a sua equipe e às várias
entidades de apoio, sem as quais o trabalho não poderia ter sido
realizado, desde a fase das reuniões preparatórias. Manifesto também
meu sincero apreço aos técnicos participantes dos grupos temáticos
das comissões técnicas interinstitucionais. Esses grandes
colaboradores, por seu profícuo e exaustivo trabalho, de conteúdo de
inegável qualidade, propiciaram e ainda fornecem, nesta fase, o
necessário embasamento para a formulação de todo o acervo
documental pertinente ao assunto. A todos, meu sincero
agradecimento.

Considero da mesma forma importante destacar o bom cumprimento
do papel institucional desta Casa na promoção de debates públicos.

- Nunca é demais relembrar que, a exemplo do que ocorreu há algum
tempo, por ocasião do seminário Aguas de Minas, com intensa
participação de todos os segmentos envolvidos no assunto, também
este seminário, Regiões Metropolitanas, teve e tem tido a efetiva
presença e participação dos diversos agentes que atuam na vida de
nossos municípios. Além disso, é justo enfatizar o envolvimento do
interior do Estado na discussão do tema. Cabe ressaltar a etapa de
interiorização do debate. De importância vital foram os seminários
realizados em Governador Valadares, Uberlândia, Santa Luzia, Juiz
de Fora e Conselheiro Lafaiete. Ressaltamos também que, em vista
da grande procura verificada na região de Governador Valadares,
realizou-se ainda uma reunião na cidade de Caratinga, para debater
esse assunto. Todas contaram com o indispensável apoio de
Prefeitos, Vereadores e demais autoridades locais e das respectivas
regiões.

Como se vê, toda a atenção e todo o cuidado foram e têm sido
observados na preparação deste seminário, que, por sua importância,
deverá ser um marco relevante na discussão dos grandes temas de
natureza metropolitana. O nível apurado e a excelência do trabalho
profissional dos expositores que aqui tratarão dos diversos assuntos,
a seleção dos itens sobre os quais tratarão os seis grupos de trabalho
e a pertinência dos respectivos temas já definem o nítido contorno
estratégico deste importante debate.

Todos os temas a serem tratados são essenciais, a partir da questão
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conceitual relativa a regiões metropolitanas, vantagens,
dificuldades e perspectivas, a gestão metropolitana e a funções
públicas de interesse comum, a plano diretor e sua estruturação, a
uso do solo, meio ambiente e saneamento básico, a transportes e
sistemas viários e habitação.

Teremos também a rara oportunidade de conhecer experiências de
regiões metropolitanas, através da palavra abalizada de autoridades
que nos trazem o seu testemunho e a sua percepção - provenientes
do trabalho e do convívio com seus problemas e dificuldades -, além
de propostas e soluções de natureza regional especifica.

Sabemos todos que são graves, urgentes e preocupantes os nossos
problemas, em especial na RMBH. Por isso mesmo, além do caráter
estadual deste evento, chama-nos especial atenção o interesse da
grande comunidade da RMBH.

Senão, vejamos o que nos revela, entre outras informações, sobre
os temas apresentados, o relatório da 1 Conferência das Cidades da
RMBH, promovida em agosto de 2003, pela Assembléia Metropolitana
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL.

Nesta oportunidade registramos todo o apoio que temos recebido
dessa importante instituição na organização e na preparação deste
seminário.

O transporte intermunicipal e o sistema viário metropolitano
enfrentam vários problemas, entre eles tarifas caras, falta de
segurança, superlotação de passageiros, falta de espaço para idosos
e deficientes nos microônibus, frota velha, falta de regularidade nos
horários.

Com relação à segurança pública, a administração pública não tem
conseguido dar respostas adequadas, seja no aumento da repressão,
seja nas medidas de prevenção. Em Minas Gerais, em 1986, a taxa
de crimes violentos era de 98 ocorrências para cada grupo de 100 mil
habitantes, chegando a 357 ocorrências por 100 mil habitantes em
2000, o que representa um aumento superior a 200%.

Com referência ao saneamento básico, é um dos mais expressivos
fatores de elevação do índice de qualidade de vida de uma população.
Se no setor do esgotamento sanitário a situação é precária, tanto no
que se refere ao atendimento à população quanto à proteção
ambiental, no setor de abastecimento de água o quadro é mais
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alentador, principalmente nas áreas urbanizadas.

Com relação ao uso do solo, o planejamento dessa área não se faz
sem uma produção sistemática de informações que subsidiem as
decisões a serem tomadas no que a lei define como funções comuns.
Devem ser consideradas, entre outras questões, a localização dos
grandes equipamentos, como, por exemplo, o aterro sanitário, cuja
implantação gera impactos de âmbito sub-regional e metropolitano.

Com relação à habitação, é alto o déficit habitacional, sobretudo na
RMBH, compreendendo 34 municípios, o que acumula o déficit de
aproximadamente 300 mil habitações, considerando apenas as
necessidades das famílias de baixa renda.

Senhoras e senhores, esses temas, entre outros de igual
importância, estão sendo abordados neste seminário. A sua
relevância se demonstra pelo próprio conteúdo temático. Por essa
razão, desejo a todos sucesso neste trabalho que, com certeza, tem
tudo a ver com o nosso próprio futuro e o de nossa gente. Muito
obrigado.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Neste momento assistiremos ao vídeo

institucional sobre a fase de interiorização deste evento, com reuniões
preparatórias realizadas nas cidades de Governador Valadares, Santa
Luzia, Uberlância, Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete.

- Procede-se à exibição de vídeo.
Palavras da Sra. Jupira Gomes de Mendonça

Bom-dia. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os membros da
Mesa na pessoa do Deputado João Bittar, coordenador dos nossos
trabalhos, meu amigo Edésio e os demais colegas. Agradeço a
oportunidade de participar deste debate e parabenizo a Assembléia,
na figura do Deputado Fábio Avelar, que teve a brilhante iniciativa de
realizar este evento.

Na verdade, este é o retrato de um momento importante que
vivemos em nível nacional. Depois de duas décadas em que
predominou, no aparelho de Estado, e até mesmo na mídia, a idéia de
que o mercado iria dar conta do desenvolvimento sócio-econômico,
com resultados desastrosos quanto ao aprofundamento das
desigualdades regionais, sociais e socioterritoriais, agora há uma
reflexão da importância da presença do Estado e das políticas
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públicas como condição "sine qua non" para inverter esse
processo e caminhar para resgatar a enorme dívida social que este
País tem.

Essa é uma resposta que vem sendo buscada a partir desses sete
projetos de criação de regiões metropolitanas, os quais, além da
questão metropolitana, trazem a questão do planejamento do
desenvolvimento. Observando as falas do vídeo institucional e as
justificativas dos projetos de lei, ali estão contidas questões como
maximizar investimentos em potencialidades, planejamento integrado,
projetos de desenvolvimento econômico e social, áreas de integração
regional. Trata-se da idéia do planejamento regional, e foi muito
interessante a exposição da Secretária de Planejamento Regional e
Política Urbana, pela preocupação manifesta e a priorização dada à
questão do planejamento e do desenvolvimento.

Foi-me encomendada uma ênfase na discussão do plano
metropolitano, e gostaria de levantar essa idéia não só como um plano
metropolitano, mas também como um plano de desenvolvimento
econômico e social urbano, que, em alguns momentos, pode
independer da institucionalidade da região metropolitana. Podemos
falar de plano metropolitano, no caso de regiões institucionais; do
plano de aglomerações urbanas, de planos regionais, microrregionais,
trabalhando sua idéia como um instrumento de articulação dos
municípios com participação da sociedade, questão que agora é posta
como lei. Embora o Estatuto das Cidades muito fortaleça o plano
municipal, criando a obrigatoriedade da participação da sociedade no
seu planejamento, podemos estender essa visão ou essa
obrigatoriedade ao nível do planejamento e da gestão de modo geral.
A Constituição Federal trouxe, de maneira contundente, a idéia da
gestão democrática da cidade, dos espaços urbanos metropolitano e
regional.

A discussão relativa ao planejamento traz desafios, levando-nos a
duas abordagens integradas. A primeira é a idéia do planejamento
econômico, que tem que ver com uma questão estratégica, uma visão
de futuro, ou seja, o que queremos para o Estado, para as nossas
regiões e cidades e como trabalhar para promover esse
desenvolvimento sócio-econômico mais abrangente.

Embora, cada vez mais, estejamos dependentes de políticas
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federais de desenvolvimento, a articulação e a negociação
referentes aos desenvolvimentos estadual e regional se dão na
medida em que as diretrizes de desenvolvimento são claramente
definidas.

A segunda questão se refere ao planejamento da expansão urbana
ou metropolitana, que, não se desligando da primeira, está ligada à
abordagem num contexto mais concreto de gestão dos nossos
problemas cotidianos: da expansão das nossas cidades, das questões
referentes à infra-estrutura, das desigualdades existentes nos espaços
urbanos e metropolitanos e relaciona-se com a análise que fazemos
da profundidade dessas desigualdades, análise essa que nos dará
parâmetros para definir diretrizes de políticas urbana e metropolitana,
portanto, das próprias diretrizes de um plano metropolitano que se
desenvolva.

Na estruturação das cidades e das aglomerações metropolitanas, é
fundamental, então, analisar a distribuição dos grupos sociais no
território e as formas de acesso aos recursos urbanos - e não me
refiro apenas à infra-estrutura, às condições de habitabilidade e aos
equipamentos sociais, mas também às condições de acesso ao
trabalho, ao emprego, enfim, à geração de renda.

Para contribuir para o debate, trouxe alguns dados sobre a Região
Metropolitana de Belo Horizonte e, sem me alongar, pela exigüidade
do tempo, gostaria de comentar alguns aspectos dos processos de
organização e estruturação urbana e metropolitana de Belo Horizonte
como exemplo de algumas questões que estão postas para os
planejamentos metropolitano e regional em nossas cidades.

Em primeiro lugar, como ocorre em outras regiões metropolitanas,
também aqui as taxas de crescimento populacional diminuíram ao
longo das décadas, ou seja, há um menor fluxo migratório para as
metrópoles e um crescimento das cidades pequenas e de médio
porte. No entanto, esse crescimento ainda permanece alto,
principalmente nas periferias da região metropolitana. Em termos
populacionais, em 1970, Belo Horizonte representava 75% da região
metropolitana que foi criada em 1973. Se considerarmos os mesmos
municípios que naquele momento compunham a região metropolitana,
veremos que gradativamente o Município de Belo Horizonte começou
a perder peso em termos de participação populacional na região
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metropolitana. Em 2000, o censo demográfico já demonstra quase
uma paridade: considerando os mesmos municípios, Belo Horizonte
tem pouco mais de 50% da população da região metropolitana. Na
verdade, o crescimento periférico, até mesmo das periferias do
Município de Belo Horizonte, continua alto e é um crescimento
caracterizado por um movimento que precisamos qualificar, do centro
para a periferia. Nos últimos censos, de 1991 e de 2000, vemos uma
perda de população, até mesmo em termo absolutos, nas áreas mais
centrais de Belo Horizonte, e um crescimento alto e cada vez mais
periférico em alguns municípios. Se na década de 80 os municípios
que apresentaram as maiores taxas foram os mais próximos de Belo
Horizonte, como lbirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e
Vespasiano, agora esse crescimento alto permanece nesses
municípios, mas atinge alguns mais distantes, como Igarapé e
Esmeraldas, que cresceram na década de 90 a taxas muito altas.

Sobre esse movimento, temos alguns instrumentos metropolitanos
de análise que são muito ricos. Chamo a atenção para a pesquisa de
origem e destino, que é feita na Região Metropolitana de Belo
Horizonte desde a década de 70 e é um instrumento precioso de que
muitas outras regiões não dispõem. Esse instrumento nos dá
informações não só sobre a dinâmica diária de mobilidade das
pessoas no espaço metropolitano, mas também da chamada
"mobilidade residencial". E, para a década de 90... Não dispomos dos
dados da pesquisa de 2000, pois somente agora estão sendo
disponibilizados, mas, de qualquer maneira, percebemos, pelos
próprios dados do IBGE, que continua havendo um movimento muito
forte das áreas mais centrais para as áreas periféricas e cada vez
mais distantes.

Outra informação que essa pesquisa nos dá é sobre a qualidade
desse movimento. Pelos dados perceberemos claramente que o
espaço da cidade de Belo Horizonte se vem elitizando e os grupos
sociais de operários e trabalhadores menos qualificados o vão
deixando e promovendo o autocrescimento dos municípios periféricos.

Está sendo desenvolvido um trabalho, em nível nacional, utilizando-
se metodologia comparativa de estruturação socioespacial das
regiões metropolitanas. Aliás, aqui estão presentes alguns professores
e pesquisadores que compõem essa pesquisa, como o Prof. João
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Gabriel e a Prof. Maria Helena. Essa é uma pesquisa que nos
permite enxergar, de maneira mais nítida, o que está ocorrendo com o
espaço metropolitano.

Estes dois mapas não mostram todos os municípios que compõem a
Região Metropolitana atualmente, mas apenas os que a compunham
em 1991. Os dados de 2000 estão passando por adequações
metodológicas, uma vez que houve importantes mudanças nos
critérios do censo. Mas o que estes mapas nos mostram é que o
espaço metropolitano vem mudando de maneira segregacionista. Os
grupos sociais se mesclam mais, se olharmos o espaço no nível
"micro", e aí temos os grupos médios espalhando-se pelo espaço da
Capital e alcançando o Município de Contagem. A região da Cidade
Industrial, principalmente a região do Eldorado, transformou-se na
década de 80 e aprofundou-se na década de 90, essa mescla de
operários mais qualificados, da indústria moderna, com os setores
médios, que são os profissionais liberais. Isso ocorreu,
coincidentemente, com a expansão do mercado imobiliário por essas
regiões chamadas de pericentrais. Portanto, o espaço das elites ficou
cada vez mais concentrado. Expandiu-se um pouco em termos
territoriais, mas as chamadas elites de dirigentes empresários, de
profissionais liberais e de dirigentes públicos e privados estão se
concentrando mais no espaço metropolitano. Por exemplo, 70% dos
empresários em 1980 ocupavam os chamados espaços superiores da
região metropolitana, e, hoje, encontramos mais de 80% de
concentração desse grupo no aludido espaço.

Ao mesmo tempo, os chamadas grupos populares deixam o espaço
de Belo Horizonte. As áreas em alaranjado, no primeiro mapa, eram
as chamadas áreas populares, com grande densidade desses grupos,
embora em todas elas haja mescla de todos os grupos sociais. São
lugares onde alguns grupos sociais estão mais fortemente
representados que na média metropolitana. Esses grupos, hoje
chamados populares, estão localizadas, fundamentalmente, nas
favelas de Belo Horizonte. Eles crescem a taxas maiores que o
restante dos grupos do município. Portanto, esses grupos
caracterizados pelos biscateiros, empregados domésticos,
trabalhadores da construção civil etc. estão nas favelas das áreas
mais centrais da nossa cidade. Existe ainda uma contínua expulsão
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desse grupo para tora da cidade de Belo Horizonte, para as
periferias. Num nível macrometropolitano, esse processo de
distanciamento social dos grupos vem se aprofundando, inclusive do
ponto de vista territorial.

Se, por outro lado, analisamos o mapa seguinte, já atualizado pelo
censo de 2000, percebemos que as condições de habitabilidade
desse espaço também são diferenciadas. Está retratado aqui o que
denominamos de saneamento adequado, em que buscamos verificar
que percentagem de domicílios de cada município dispõe de todos os
serviços de saneamento: rede de água encanada, rede de esgoto ou
fossa séptica e coleta domiciliar de lixo ou, pelo menos, uma caçamba
para recolhê-lo.

Percebemos também uma grande diferença entre os municípios da
região metropolitana. Os que atingem o maior índice de saneamento
adequado totalizam 75%, quer dizer, a soma dos domicílios que
possuem todos esses serviços de saneamento alcança, no máximo,
75%. São os casos de Belo Horizonte, Nova Lima, Caeté e outros das
proximidades. Mas, à medida que nos vamos aproximando da
periferia, esses índices são cada vez menores, até chegar, por
exemplo, ao Município de Confins, em que nenhum domicílio,
segundo o censo de 2000, dispõe de todos os serviços. A grande
maioria tem rede de água, mas não há um só domicilio na cidade que
conte com todos esses serviços.

Isso nos remete a uma questão que será fundamental quando
trabalharmos os planos metropolitanos, os planos regionais e os
planos microrregionais, que são as desigualdades sociais
manifestadas no território metropolitano e as desigualdades de acesso
aos recursos metropolitanos.

Se observarmos mais detalhadamente a RMBH, perceberemos que
a questão habitacional é profundamente grave na Capital, mas é muito
pior nos municípios vizinhos, que têm ainda uma grande desigualdade
de receita.

Na verdade, trabalhar o plano metropolitano significará,
fundamentalmente, encontrar formas de pensar a expansão
metropolitana e a ordenação da ocupação do espaço. O Estatuto das
Cidades traz instrumentos importantes para se pensar essa disputa
dos diversos grupos pelos recursos no espaço metropolitano. Apesar
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de enfatizar a questão municipal - ele aprofunda o municipalismo
e a idéia de autonomia municipal -, esses instrumentos, com certeza,
poderão ser utilizados de forma compartilhada por municípios que
integram a região metropolitana ou as microrregiões.

Por fim, queria dizer que pensar o nosso futuro e traçar diretrizes
que estabelecerão as negociações que ocorrem na cidade no dia-a-
dia independem da institucionalidade. E claro que o fato de a RMBH já
estar institucionalizada cria uma institucionalidade específica para o
plano metropolitano, mas não nos impede de pensar o planejamento
regional e os planos que vão articular a gestão municipal de forma
compartilhada, seja como região metropolitana, seja por outras
maneiras de aglomeração e compartilhamento de gestão. Obrigada.

Palavras do Sr. Edésio Fernandes
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o convite para
estar aqui com vocês representando o Ministério das Cidades. Faço
esse agradecimento à pessoa do Deputado João Bittar e, ao mesmo
tempo, estendo minhas saudações a todos os meus companheiros da
mesa e a todos os presentes. Também quero parabenizar o Deputado
Fábio Avelar por sua iniciativa de promover este debate, que é de
extrema importância. Minha contribuição é trazer para vocês um dos
temas sobre as principais questões que têm sido discutidas no
contexto do Governo Federal sobre a reorganização e os rumos da
gestão metropolitana. A importância desse tema, do ponto de vista do
Governo Federal, tem sido discutida a partir da combinação de dois
eixos temáticos e políticos fundamentais: a importância da renovação
da gestão metropolitana do ponto de vista do revigoramento da
economia das cidades, o que, no caso brasileiro, equivale a dizer
renovação da economia nacional, na medida em que a maior parcela
da população vive não somente nas cidades, mas em áreas
metropolitanas; e aquilo que foi muito bem colocado pela Jupira, ou
seja, a necessidade de renovação de processos, mecanismos e
institutos de gestão metropolitana do ponto de vista da redefinição das
políticas de promoção de justiça social, considerando que as regiões
metropolitanas são, por excelência, os espaços de segregação, de
exclusão, de violência, de degradação ambiental, de informalidade no
acesso à terra e da produção da moradia.
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Também quero destacar a importância deste debate em Minas

Gerais. Ele é extremamente relevante porque, de meados da década
de 70 até a promulgação da Constituição de 1988, Minas Gerais criou
- com todos os problemas oferecidos pela ordem jurídica e
institucional então vigente - a ordem metropolitana mais consistente
do Brasil. Isso tem sido reconhecido nacionalmente. A experiência do
PLAMBEL, as experiências dos conselhos, todo o aparato institucional
e o ordenamento criados pelas deliberações metropolitanas nesse
período, do qual tive o prazer de participar, parte dele sob a
Presidência de Benício, têm sido reconhecidos. Com  muito prazer,
vejo que estão presentes vários colegas do PLAMBEL. Todo esse
aparato metropolitano tem sido nacionalmente reconhecido, pelos
avanços promovidos ao tratamento da questão.

Também cabe dizer que, como foi lembrado pela Secretária Maria
Emilia, a discussão sobre a gestão metropolitana não é só uma
discussão brasileira. E uma discussão internacional. Países tão
diversos como os Estados Unidos, o Canadá e a África do Sul têm
debatido uma forma de melhor equacionar essa característica do
processo de urbanização, que é essa enorme concentração de
pessoas, de atividades econômicas, de recursos e de poder político
em espaços muito limitados de seus territórios. Respostas e
estratégias as mais diversas têm sido aí colocadas. Há cerca de dois
anos, por exemplo, a população de Toronto, no Canadá, entendeu em
um plebiscito que a melhor solução jurídico-política e institucional para
esse fenômeno seria acabar com os municípios e criar um grande
município. Isso quer dizer que não há respostas únicas.
Internacionalmente, regiões metropolitanas são entendidas como
espaços de tensões de várias ordens: política, social e econômica
entre o local e o regional e, com muita freqüência, são motivo de
tensão entre o regional e o Governo central. Isso tem implicado várias
respostas aos processos políticos e sociais que são constituídos nas
práticas, seja entre municípios, seja na sociedade metropolitana.

No Brasil, de modo geral, há pouca informação sobre a importância
dessa questão. Ainda que tenha impacto concreto na vida cotidiana da
maior parte da população brasileira, há pouca consciência da
dimensão metropolitana de vários dos problemas vividos
quotidianamente pela população: saneamento, transporte, habitação.
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Em conseqüência disso, há pouca mobilização político-social.
Região metropolitana ainda não é um tema em torno do qual se
organizem movimentos sociais e entidades diversas.

Para nossa grande surpresa, a Conferência das Cidades, que
aconteceu em Brasília há duas semanas, foi um grande encontro dos
vários setores envolvidos na produção e gestão da cidade e trouxe a
questão da gestão metropolitana para o coração da agenda da política
pública. O Governo Federal, pela primeira vez, depois de um vazio de
tantas décadas, está tentando se encaixar nessa articulação, junto
com Estados e municípios, na condução das questões urbanas,
ambientais e sociais.

Em razão dessa falta de consciência, de informação e de
mobilização, percebemos no contexto nacional uma série de
estratégias equivocadas. E fundamental que compreendamos a
essência desse processo de metropolização, para que avancemos na
proposição de formatos, modelos, soluções jurídicas e políticas
intitucionais que os reflitam.

Não vou tratar da dimensão econômica, financeira, cultural, social e
ambiental desse processo; Jupira já adiantou aqui várias dessas
dimensões de maneira exemplar. Vou me referir tão-somente à
necessidade de enfrentamento de um problema crucial, que é o
descompasso que existe no Brasil entre a ordem urbano-
metropolitana criado por décadas de crescimento rápido das cidades,
calcado em relações de centro-periferia tão bem descritas pela Jupira
de maneira, como hoje é colocado para nós como ordem
constitucional, jurídica e institucional. Há um descompasso enorme
entre a realidade de produção do território urbano e metropolitano e o
formato constitucional de distribuição do poder político, de recursos e
competências, tal como consagrado pela Constituição de 1988 e pelas
Constituições Estaduais.

E fundamental que entendamos a essência desse fenômeno para
repensarmos a maneira de tratá-lo. Não há como resolver a questão
da gestão metropolitana por decreto. Não há como criar soluções
artificiais dessa ordem. Essas soluções têm de ser legitimadas,
constituídas no processo político. E exemplar a iniciativa desta
Assembléia de promover este debate amplo, levando o tema da
gestão metropolitana e os projetos de lei específicos para discussão
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com a comunidade e com os vários setores envolvidos, para que,
a partir desse processo de discussão e articulação, pistas possam ser
indicadas para a solução de cada caso específico.

Trata-se de uma questão muito difícil, sobretudo porque o fenômeno
da metropolização, crescente ainda, obedecendo a novos critérios,
novos padrões - como a Jupira expôs - não se esgota nos limites
administrativos dos municípios. A expansão metropolitana também
não coincide com a conurbação, que pode ser um elemento indicador
do processo de metropolização. Porém, não é elemento por
excelência, ou o único elemento a ser tomado em consideração
quando do reconhecimento do caráter metropolitano de uma formação
socioeconômica e territorial.

Da mesma forma, respostas a esses diversos problemas
metropolitanos já identificados pelos colegas que falaram
anteriormente não se esgotam, seja na ação local seja na soma de
ações locais. E muito difícil avançar nisso.

Para que esse avanço seja concretizado, temos de enfrentar quatro
questões principais. A primeira delas é a da natureza da região
metropolitana. O que é uma região metropolitana, sob ponto de vista
jurídico, político e institucional? A segunda delas é a questão da
titularidade metropolitana.

A terceira é a medida da convivência entre o metropolitano e o local,
entre o metropolitano regional e o nacional; e a quarta diz respeito ao
financiamento da gestão metropolitana, ou seja, fundos e recursos.

Quanto às funções metropolitanas, o debate tem, tradicionalmente,
confundido uma série de conceitos. Com freqüência, regiões
metropolitanas são pensadas como regiões de serviços; para algumas
pessoas, são consideradas regiões administrativas, de
desenvolvimento socioeconômico; para outras, têm de ter também
dimensão de planejamento territorial. Outra vertente desse debate
defende que a região metropolitana é um híbrido dessas funções:
serviços, desenvolvimento socioeconômico e planejamento territorial.

A dimensão mais difícil dessa discussão refere-se à natureza da
região metropolitana. Não está definido se a região metropolitana é ou
não uma região política e se deve ser reconhecida no contexto do
pacto federativo quanto à distribuição de poderes políticos, de
competência jurídica, de recursos tributários e financeiros.
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Há também uma série de controvérsias quanto à titularidade do

interesse metropolitano, ou seja, quem tem o interesse jurídico,
político e institucional para enfrentar, gerir, organizar as diversas
funções e problemas metropolitanos. Para muitos, trata-se tão-
somente de questão municipal, que envolve apenas o município; para
outros, há um lugar fundamental para os Estados. Levando-se em
conta que as regiões metropolitanas são espaços de distribuição
desigual dos ônus e dos benefícios da urbanização, reconhece-se
hoje que o debate deve ter como centro não apenas as áreas
envolvidas, mas também o País como um todo. Deve haver um lugar
para a União.

Outro lugar que tem sido negligenciado na experiência histórica da
gestão metropolitana no Brasil é o da sociedade brasileira na gestão,
na decisão e no processo formador da ordem metropolitana.

A terceira ordem de questões seria, então, a medida da convivência
entre o local e o metropolitano, entre o metropolitano estadual e o
nacional. Será que tudo o que diz respeito a saneamento é
metropolitano, ou haveria uma dimensão local que, por sua vez,
poderia conviver com a metropolitana? Da mesma forma, tudo o que
diz respeito a transportes seria metropolitano, ou seria possível
pensarem-se processos, mecanismos, instrumentos em que certos
aspectos seriam exclusivos do município? Outros aspectos seriam
levados para um fórum mais amplo.

Fundos são com certeza, a questão mais negligenciada nesse
debate, no Brasil. O próprio estatuto da cidade, quando propõe
mecanismos de gestão urbana, não tem um capítulo específico ou
aprofundado sobre o financiamento do desenvolvimento urbano. A
garantia de fundos constitui ponto crucial para que qualquer formato
institucional que seja criado não caia no vazio, não seja atropelado
pela realidade da falta de recursos e de condições de se
materializarem as políticas públicas, que, muitas vezes, permanecem
apenas como declaração de intenções.

No caso do Brasil, é preciso ressaltar que o primeiro tratamento
jurídico dado ao conceito de região metropolitana foi na Constituição
de 1967. Num pais urbanizado, a estrutura urbana era essencialmente
metropolitana.

Diferentemente de outros países latino-americanos, na estrutura
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urbana brasileira não existe apenas uma única região
metropolitana. Temos mais de dez cidades enormes, com mais 1
milhão de habitantes cada. O quadro brasileiro é muito específico no
contexto internacional.

A Constituição de 1967 pensou a natureza da região metropolitana
como região de serviços comuns, e a titularidade da gestão desses
serviços foi dada somente aos municípios. A forma de gestão
metropolitana concebida naquele momento era a de associação
compulsória entre municípios, ou seja, os municípios seriam obrigados
a tratar em conjunto os serviços comuns que os uniam pelo processo
da metropolização.

A Emenda à Constituição n° 1, de 1969, repete essa fórmula. Nada
disso teve impacto na realidade política, institucional ou econômica
porque a regulamentação desse preceito constitucional deu-se em
outro contexto, no do então consolidado regime militar, com a Lei
Complementar n° 14, de 1973, quando foram criadas as regiões
metropolitanas no Brasil. Nesse contexto de um outro quadro político
e econômico, a natureza da região metropolitana não mais
corresponde à visão constitucional, porque a Lei Complementar n° 14
propõe como região metropolitana um híbrido entre região de serviços
comuns e região de planejamento socioeconômico com uma
dimensão de planejamento territorial. Essa lei não reconhecia que a
titularidade do interesse metropolitano fosse uma questão dos
municípios, ainda que na forma de uma associação compulsória de
municípios. O que a Lei Complementar n° 14 propôs foi que a
titularidade do interesse metropolitano fosse dada aos Estados
membros. Foi nesse quadro de referência, no qual não havia qualquer
disposição específica sobre a questão dos fundos, do financiamento,
do desenvolvimento e da gestão, que se organizou no Brasil todo esse
aparato metropolitano, inclusive o da RMBH, entre 1973 e 1988, em
que avanços significativos foram consolidados, porém gerando um
processo de resistências de várias ordens, tendo em vista a exclusão
dos municípios e o caráter autoritário e centralizador do processo
político decisório das questões metropolitanas, uma vez que as
sociedades metropolitanas não eram representadas. Os conselhos
eram essencialmente estaduais, deliberando sobre questões que
impunham uma série de obrigações a pessoas e entidades, sem que
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houvesse um processo legislativo regular e muito menos um
processo legislativo legitimado pela presença dos municípios. Nesse
contexto, a Constituição de 1988, no meu entender, jogou o bebê fora
com a água do banho, quer dizer, a resistência a esse processo de
centralismo autoritário e excludente fez com que criássemos uma
Constituição, em 1988, na qual o lugar do município é seguramente
exacerbado. E o municipalismo a todo custo. Dizem os analistas do
federalismo que não há regime federativo em um mundo como o
brasileiro. Com todas as limitações do município, com toda a sua falta
de recursos, a autonomia política do município brasileiro é
incomparável. A única comparação, em termos de autonomia, seria
entre os municípios brasileiros e os cantões suíços. Nesse sentido,
não havia um contexto político que permitisse uma discussão
adequada da gestão metropolitana. Na época, das nove regiões
metropolitanas existentes, oito assinaram um manifesto, entendendo
que a natureza jurídico-político-institucional da região metropolitana
deveria ser a de uma região política e, como tal, deveria ser inserida
na estrutura federativa do País. Alguns projetos com esse objetivo
foram apresentados ao Congresso constituinte. Não houve condições
de sua votação, e a estadualização da discussão sobre a gestão
metropolitana foi muito mais pela conveniência em deixar essa
discussão para depois, remetendo-a para um outro fórum, do que o
resultado de um debate político técnico adequado segundo o qual
essa discussão deveria ser mais bem encaminhada no contexto dos
Estados.

Desde então, uma série de estratégias e soluções têm sido
apresentadas, nos diferentes Estados, à questão da gestão
metropolitana. De modo geral, essas experiências pelo Brasil afora
dividem-se em dois tipos. Umas são politicamente legítimas, na
medida em que têm pega nos processos políticos locais regionais,
porém são juridicamente frágeis. E outras são juridicamente mais
sólidas, porém são politicamente menos consistentes. Na primeira
vertente, teríamos todas as experiências de associativismo e de
consorciamento que têm proliferado pelo Brasil, com o
reconhecimento dos próprios municípios de que sozinhos não dão
conta, de que têm de somar forças e procurar ações integradas,
articuladas, de que o pacto federativo não dá conta dessa realidade
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imperativa da metropolização.

Porém, problemas jurídicos seriíssimos existem. Por exemplo, um
consórcio é uma pessoa de direito privado que não pode receber
recursos públicos, que não pode receber transferência de recursos
orçamentários. Da mesma forma, o lugar da participação popular no
processo decisório continua ignorado. Por outro lado, experiências
juridicamente um pouco mais consistentes, na medida em que elas
são criadas no contexto das Constituições Estaduais, como a própria
experiência da Assembléia Metropolitana de Minas Gerais, que
política e socialmente não se encontra totalmente legitimada, têm tido
pouco impacto na determinação desses processos metropolitanos. A
única experiência que tenta combinar legalidade e legitimidade em
alguma medida, e que tem sido saudável, não é sustentada: é a
experiência do consórcio do ABC, no qual existe essa ênfase na
legitimidade, na participação e na representação municipal. Porém,
para que as decisões tomadas pelos sete municípios quanto a
transporte, saneamento, habitação ou o que for, sejam juridicamente
perfeitas, cada decisão metropolitana é remetida para aprovação por
sete leis municipais, o que é um quadro impossível, não sustentável
num contexto político tão complicado como o brasileiro. Nesse
sentido, é fundamental que entendamos que qualquer formato
institucional ou político a ser criado, e não há um só, tem de
reconhecer a região metropolitana como um espaço de trocas, de
processos comerciais, financeiros, imobiliários, de geração de renda e
emprego, de consumo, implicando as práticas culturais, de
deslocamentos. Contra esse processo é preciso dizer que existe um
problema atual muito sério no Brasil, que é o artificialismo da
expansão municipal. A cada dia se cria um município novo. A grande
maioria não tem condição de pagar ao funcionalismo. Loteamentos
fechados querem virar município. Há todo um artificialismo que parece
essa solução mágica. Há essa panacéia que está sendo proposta
nacionalmente de se criar novas e novas regiões metropolitanas para
dar conta dos problemas crescentes nas áreas metropolitanas. Isso
vem ocorrendo muito mais por interesses políticos, talvez na
expectativa de que recursos cheguem a esses municípios, do que em
razão de um reconhecimento de que esse formato de gestão
metropolitana é a melhor maneira de tratar essas questões.

rÀ



2199
Então, para avançar, é preciso entender que temos de

compatibilizar o planejamento do desenvolvimento socioeconâmico
com o planejamento dos políticas públicas e, sobretudo, "territorializar"
esse planejamento. E preciso promover a "territorialização" das
políticas de desenvolvimento socioeconômico e das políticas públicas
sociais para que elas não sejam meras declarações de interesses que
são atropelados, seja pelas realidades dos processos econômicos,
seja pela falta de sua tradução em políticas territoriais. Assim, um
espaço importante que foi criado no Governo Federal pela Casa Civil
da República é o Comitê de Articulação Federativa. E o primeiro
esforço do Governo Federal de agir reconhecendo que o Brasil não é
um Estado unitário, que o Brasil é um Estado federativo com
distorções históricas, com problemas profundos. Foi criado esse
Comitê de Articulação Federativo com municípios e com Estados,
buscando-se sempre o aprimoramento dos processos de gestão
federativa. Existe uma busca de equilíbrio entre as discussões
jurídico-institucionais e as discussões política e financeira, de forma a
apontar caminhos que indiquem a melhor maneira de tratar essas
áreas metropolitanas. Para isso há diversos projetos de lei. Um deles
reconhece o caráter de autarquia pública dos consórcios públicos e já
está em estágio avançado de discussão no Congresso Nacional. Há
grupos de trabalho constituídos para discutir formas de consórcios,
associativismo. Há busca de referências internacionais.

Na semana passada, estiveram aqui representantes da Alemanha,
que tem um regime federativo, para discutir como o consórcio, a
associação, enfim, os novos espaços mais amplos de organização do
poder político são tratados naquele país. No Brasil, há uma dificuldade
maior, qual seja, a autonomia muito mais acentuada do município.

Também as audiências públicas, como disse a Deputada Maria do
Carmo, têm sido promovidas pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano. Há uma série de iniciativas, e o Presidente Lula determinou
que todos os ministérios, até o final desta semana, ofereçam
subsídios para a formulação de um plano de ação emergencial nas
áreas metropolitanas, que serão discutidos com Estados e municípios
e mostrados à sociedade brasileira até dezembro.

Parece que a grande tônica das discussões que ocorrem
interministerial e intergovernamentalmente e mesmo na relação com a
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sociedade civil, no espaço da Conferência das Cidades, é
reconhecer que a essencialidade da região metropolitana, o que a
distingue de uma região como a SUDENE, de uma região de
desenvolvimento socioeconômico, de uma região administrativa, de
uma mera região de serviços ou de outras regiões, é a organização
territorial. Ou seja, a necessidade de tradução das políticas públicas
de desenvolvimento e das diretrizes do plano diretor em políticas
territoriais de uso, ocupação, parcelamento, desenvolvimento do solo,
que distribuam os ônus e os benefícios da urbanização, do acesso à
terra, democratizando-o e permitindo uma distribuição mais justa dos
recursos naturais de maneira sustentável.

Vou além da proposta já feita da importância de se discutirem planos
diretores metropolitanos para dizer que os planos estratégicos,
reguladores ou o que for devem ter necessariamente uma expressão
territorial. O que estamos vendo nos planos diretores formulados pelo
Brasil afora é que eles são meras declarações de princípios, objetivos
e tudo mais, mas não são traduzidos em políticas, em processos, em
mecanismos e em institutos. Eles não têm uma necessária
compatibilização com políticas de ordenamento territorial.

A porta de entrada que o Governo Federal propõe para avançar e
criar processos políticos que indicarão as pistas para, um dia,
chegarmos a modelos e formatos político-institucionais mais
adequados é enfatizar a dimensão metropolitana das políticas
públicas de saúde, segurança e habitação. Isso ficou muito claro no
PPA, no esforço de integração e de "territorialização" das políticas
ministeriais. Estamos agora criando um novo esforço para o Governo
Federal na definição de uma política pública urbana, habitacional e
fundiária para o País e as áreas metropolitanas.

A palavra-chave é articulação dentro de cada ministério, entre
ministérios, do Governo Federal com o Congresso Nacional, entre
Estados e municípios, por meio de canais diferenciados. Criaremos
também canais de participação de vários setores da sociedade
brasileira envolvidos na produção do espaço urbano das áreas
metropolitanas em debate. Talvez uma solução um pouco mais
perfeita esteja a cargo de uma discussão constituinte, quer dizer, em
um próximo momento constituinte, talvez avancemos mais. O esforço
deve ser feito para ampliarmos os processos de discussão, de
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resposta, de articulação, a fim de reconhecermos uma região
metropolitana, quem tem a titularidade do interesse metropolitano, e
de analisarmos em que medida este convive com o local, o estadual e
o nacional. Devemos saber quem é o responsável por bancar e
financiar o processo de desenvolvimento de gestão de áreas
metropolitanas. Somando todos esses processos e considerações,
chegaremos a formatos, modelos, soluções mais adequados aos que
se encontram em vigor e que têm sido tão artificialmente induzidos por
projetos de lei que forjam, criam, impõem formatos jurídicos em que,
muitas vezes, não existe o fenômeno da metropolização - assim,
deixam de reconhecer jurídica, política e institucionalmente as
realidades metropolitanas e os seus impactos na vida cotidiana do
cidadão. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Benício de Assis Araújo
Inicialmente, agradeço a oportunidade que me foi dada, mais uma

vez, de estar nesta Assembléia Legislativa, debatendo um assunto de
tão grande relevância e que retorna à agenda de discussão nacional.

Cumprimento o Presidente dos trabalhos, Deputado João Bittar, e o
Deputado Fábio Avelar, que teve a iniciativa de promover o seminário,
lembrando os tempos em que trabalhamos juntos, ele na COPASA, e
eu no PLAMBEL, em várias oportunidades e em programas de
interesse da Região Metropolitana. Quero cumprimentar também o Dr.
Fernando de Castro, o Sr. Marcos Sant'Anna, Presidente do Instituto
Horizontes e ex-Vice-Prefeito de Belo Horizonte; o Prefeito Calixto, de
Santa Luzia, que hoje preside a AMBEL; o Edésio Fernandes, meu ex-
colega de trabalho na PLAMBEL; o Dr. Ronaldo Gouvêa, também ex-
colega da PLAMBEL; e a Jupira, com quem ainda não tive
oportunidade de trabalhar diretamente, apesar de sempre
acompanhar o seu trabalho sobre planejamento urbano em todas as
oportunidades em que temos condição de discutir e avaliar esses
programas.

Inicio dizendo que a minha exposição passa a ter como suporte
obrigatório todas as outras que me antecederam, feitas pelo Deputado
Fábio Avelar, pelo Edésio e pela Jupira. No entanto, apesar de já
terem mencionado alguns pontos, quero ressaltá-los, pois são
importantes.

0 primeiro diz respeito ao fato de que, cada vez mais, vamos viver
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em cidades, porque é notório que o crescimento urbano do País
se acelera e que, hoje, a maioria da população vive em cidades e, na
maior parte das vezes, em metrópoles.

Conclui-se que administrar adequadamente essas regiões passa a
ser talvez o principal problema da sociedade para garantir condições
de vida adequadas à maior parcela de sua população. Ressaltamos
que a administração desses aglomerados, grandes núcleos urbanos,
exige modelos, formatos de organizações e instituições diferentes e
não comuns, em consonância com sua própria característica de
desenvolvimento, dimensão e concentração urbana. São espaços em
que, no meu modo de ver, a palavra mais adequada é "inter-relação".
Existe inter-relação na medida em que os municípios abrangidos pela
grande cidade são territórios legalmente diferenciados, embora
realmente únicos. Há de se considerar que todos os setores de
atividade no núcleo urbano, seja atividade pública, seja atividade
privada, representam inter-relacionados, não havendo forma de
separar efeitos e causas intersetoriais. Tudo o que se faz numa
atividade de transporte tem repercussão e correlação com o uso do
solo, a economia urbana, valores de terrenos, coisas que determinam
condições de vida nesses aglomerados.

Vimos, nos últimos anos, que todos voltaram as costas ao
planejamento no mundo inteiro, e no Brasil, especialmente, todos
voltaram as costas ao planejamento urbano e metropolitano. Isso
porque a União transferiu aos Estados a competência de organizar
suas regiões metropolitanas. Ao fazê-lo, atendeu em parte a um
grande anseio dos que trabalharam em regiões metropolitanas,
permitindo que elas se organizassem segundo peculiaridades e
interesses locais, em vez de haver apenas um formato unificado para
regiões tão díspares, como antigamente. Mas, por outro lado, essa
reivindicação de liberdade para organização diferenciada das regiões
não significava a abstenção completa da União relativamente ao
assunto, uma vez que algumas coisas eram de sua alçada.

O Estado de Minas Gerais, tendo em vista a decisão da Constituição
de delegar-lhe essa competência, também passou ao largo,
organizando a RMBH com uma colaboração íntima de sua parte,
mostrando que queria abster-se de participar desse formato de gestão
metropolitana de maneira direta, queria atuar de forma integrada, com
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os demais agentes. Na verdade, o Estado nunca deixa de
participar de gestão numa região metropolitana, que detém 40% de
sua economia. Mas, ao se qualificar de maneira extremamente
minoritária na organização deliberativa da região metropolitana, o
Estado reservava para si o direito de nela intervir unilateralmente,
considerando apenas suas próprias políticas e seus próprios
interesses, não levando à discussão do conjunto da região as
questões para debate e deliberação comum.

Por outro lado, os municípios aceitaram de bom grado a idéia,
porque essa já era uma luta antiga, para obtenção da total autonomia
municipal. Mas esqueceram-se de que, na região metropolitana, a
autonomia municipal é limitada não por legislações ou por alguma
intervenção político-institucional, mas pela realidade. Se os problemas
da região metropolitana têm causa e efeito inter-relacionados
territorialmente, vários problemas que ocorrem em um município
decorrem da ação de outro. Como o município não tem autonomia
para intervir em outro, estará limitado, em sua autonomia, e só poderá
resolver problemas dentro do próprio município. Ora, os municípios
passaram, então, a organizar os seus sistemas de planejamento, o
que foi um avanço. Todos organizaram sistemas eficientes, sob o
aspecto de montagem técnica, e desenvolveram grande apoio ao
trabalho de planejamento de suas ações intramunicipais, com
modelos muitas vezes criativos de administração, até com a
participação popular na gestão municipal, mas não tiveram condições
de integrar políticas de forma regional ou, pelo menos, como disse o
Edésio, enfrentaram dificuldades para isso, embora tenham ocorrido
tentativas de diversas naturezas - como ele mesmo disse, com mais
apoio na realidade e menos apoio na legislação ou ao contrário, mas
todas elas pecando pela dificuldade de sustentabilidade em longo
prazo.

Gradativamente, a situação tornou-se insustentável. Hoje as
grandes cidades enfrentam problemas muito graves. Como a
população está concentrada nas grandes cidades, o País enfrenta
problemas sérios para o seu desenvolvimento social: problemas de
violência, desemprego, transporte e saneamento urbano, todos a
exigir solução, corri as organizações, da sociedade civil ou do poder
público, desaparelhadas para resolvê-los.
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Mas, como sempre acontece, o pêndulo, que foi para um

extremo, está voltando para o outro extremo, e toda a sociedade se
mobiliza para discutir e reorganizar os sistemas de planejamento em
geral, urbano e metropolitano. A iniciativa que motivou de forma mais
enfática essa postura foi novamente da União, ao criar o Ministério
das Cidades e ao editar o Estatuto das Cidades. Dessa forma, a União
passou a figurar novamente no contexto do planejamento urbano com
a instituição de regulamentações que provocavam os outros entes a
atuar. Em seguida, o Estado de Minas Gerais criou a Secretaria de
Planejamento Regional e de Política Urbana, tentando organizar-se no
mesmo modelo. Vemos agora, em debates como este que está sendo
promovido pela Assembléia, uma participação muito maior e uma
expectativa mais segura de possíveis providências conseqüentes do

- que em diversas outras iniciativas semelhantes que ocorreram nesse
intervalo de tempo - do final do sistema de administração anterior até
o atual.

Por várias vezes participei de debates nesta Casa, na Câmara
Municipal de Belo Horizonte e em diversos outros locais, sobre
questão relativa à reorganização de sistema e planejamento, e não
havia tamanha expectativa real de modificação como a existente neste
debate. De fato, a União e o Estado começaram a tomar providências
nesse sentido, demonstrando uma real perspectiva de mudanças.

Portanto, os fracassos ocorridos, anteriormente, na tentativa de
reorganizar o modelo de gestão metropolitano, agora poderão ser
esquecidos, partindo-se para uma nova discussão.

Nessa linha, também considero importante ressaltar que não há
como fazer apenas intervenções pontuais, casuísticas e perfunctórias
no modelo existente, já que assim não estamos conseguindo resolver
o problema. O ideal é partimos para discussão séria e abrangente da
natureza desse ente metropolitano, conforme muito bem descrito pelo
Sr. Edésio Fernandes, a fim de promovermos mudanças na própria
Constituição Federal, que sejam um pouco mais correlatas ao
problema.

No entanto, o fato de considerarmos essa perspectiva como a mais
adequada nos faz saber que não podemos aguardar essas
discussões, porque muitas melhorias poderão ser feitas enquanto
essas mudanças maiores não ocorrem. Mesmo com a atual
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Constituição, o Estado de Minas poderá promover modificações
no nosso modelo, melhorando e habilitando os sistemas de gestão
das suas metrópoles, pelo menos respondendo à expectativa da
comunidade mineira no que diz respeito à vida na grande cidade.

O primeiro passo para isso seria a conceituação do que é região
metropolitana. Isso é importante, porque existem diversas iniciativas
de criação de região metropolitana propostas nesta Casa, mas sem
nenhuma configuração semelhante ao que seria uma região
metropolitana como, por exemplo, a de Belo Horizonte. Não entrarei
no mérito de validade dessa questão, já que tudo depende do que se
deseja chamar de região metropolitana. Seguramente, essas cidades
que desejam se organizar em regiões metropolitanas estão buscando
associações para a administração conjunta de problemas regionais, a
maioria deles com características típicas de regiões não urbanas ou
de núcleos urbanos isolados. Portanto, não há nenhuma grande
conurbação nessas propostas de criação de regiões metropolitanas ou
problemas urbanos intramunicipais e intermunicipais que justifiquem
haver um modelo semelhante ao da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Então, o formato jurídico-institucional que for criado para
gerenciar essas regiões polarizadas por municípios do interior do
Estado dificilmente dará resposta à administração de uma metrópole
como Belo Horizonte, O contrário também é verdade. Talvez não haja
necessidade de se montarem aparatos e formatos jurídico-
institucionais do porte do que se precisa criar na RMBH para
administrar regiões do interior. Quer se diga que são regiões
metropolitanas, quer não, fica claro que o sistema de gestão
metropolitana que for montado para esses municípios terá sempre de
guardar correlação com os problemas que enfrentam, que não são os
de uma metrópole de 4.500.000 habitantes.

O que estou dizendo também vale para os critérios que deverão ser
observados na expansão da própria região metropolitana. A RMBH
conta hoje com 34 municípios, e, embora grande parte deles tenha
algum relacionamento até importante com a região, não atingem o
nível necessário para sua inclusão em uma organização do porte de
uma região metropolitana como se deseja ou como é necessário
implementar.

Essa busca de conceituação da região adequando as ferramentas
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de administração à realidade de cada uma é a coisa mais
importante a ser feita. Nesse contexto, considero que a pauta de
discussão do seminário tem grande importância porque todos esses
assuntos serão objeto de discussão específica. Espera-se que possa
ser formada uma consciência, para daí surgirem propostas mais
adequadas para tratar o problema. A Assembléia deve conduzir a
discussão sobre a formação dessas novas regiões, verificar de que
maneira essa organização poderá ser desenvolvida e que tipo de
diferenciação poderá existir, por exemplo, entre uma região
metropolitana de Curvelo, de Paraopeba, de Valadares, de Caratinga
e outras, em comparação com a RMBH, em termos de dimensão,
situação econômica e social e, especificamente, de sua condição
territorial.

Como o seminário aprofundará cada um desses temas, coloco-me à
disposição para discutir o que for considerado importante por todos e
despeço-me, agradecendo, mais uma vez, a oportunidade.

Palavras do Sr. Marcos Villela de Sant'Anna
Deputado João Bittar, que preside esta reunião, representando o

Presidente da Assembléia, e Deputado Fábio Avelar, por favor,
recebam minha saudação, que estendo também aos demais membros
desta Assembléia Legislativa. Prefeito Carlos Calixto, Presidente da
AMBEL, receba também minha saudação, assim como os demais
Prefeitos e autoridades governamentais presentes neste importante
debate. Vereadora Neusinha Santos, representante da Câmara
Municipal; ilustres companheiros de Mesa; Profa. Jupira; Or. Benício;
Prof. Ronaldo; Prof. Edésio; caro Fernando de Castro; lideranças
sociais, empresariais e políticas presentes neste importante seminário,
senhoras e senhores, depois de ler o pré-relatório que já está
impresso e que foi feito pelos grupos técnicos, percebi que foram
exaustiva e profundamente identificados os problemas que afetam a
vida numa comunidade metropolitana como a nossa. Eu diria que o
âmbito dos relatórios apresentados supera até o problema
metropolitano e é quase uma aula, quase um manual de convivência
urbana. Portanto, não há nada a acrescentar ao relatório.

As exposições feitas até agora também não tenho nenhum reparo
que fazer. Ressaltar simplesmente seus aspectos positivos seria
redundância e tomar tempo. Eu não teria competência para
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acrescentar mais nada. Então, na tentativa de contribuir, prefiro
fazer uma pequena lucubração sobre o ambiente que preside a
discussão de regiões metropolitanas a fim de sugerir que nos
preparássemos para essa discussão de uma maneira diferente
daquela feita até agora.

Há algum tempo - e estou falando de milênios -, o ser humano viu
que não deveria viver sozinho e que tinha de viver em coletividade, se
não pela atividade humana que faz as pessoas se aproximarem umas
das outras, pelo menos porque já não havia espaço para tanta gente
viver isoladamente, e passou a viver em conjunto. Mas o espírito
diverso do ser humano verificou que a vida em conjunto também traz
problemas. Além dos problemas individuais, existem os gerados pela
vida em comum, que não são tão simples. Por isso, foram
estabelecidas regras de convivência para minimizar os problemas
comuns. No entanto, verificou-se também que, vivendo em comum, o
homem poderia encontrar mais facilmente soluções para seus
problemas individuais e coletivos, dada a sinergia, a divisão de
esforços e o somatório de inteligências e de competências. E
concluiu-se que também não era tão ruim viver em conjunto. Assim,
vive-se em conjunto em diversas modalidades: na família, nos
grupamentos humanos, nas empresas para fins comerciais, nos
clubes para fins sociais e esportivos, nas associações sociais e
empresariais para os mais diversos fins. Então, foram se juntando
cada vez mais pessoas nas cidades, e hoje temos 80% ou mais da
população vivendo em grandes centros, com uma tendência para
aumentar. Mas mesmo essas cidades entenderam que precisavam
viver juntas, que tinham problemas comuns, por isso só em conjunto
poderiam resolvê-los. Aí, surgiram os conceitos de regionalização. Um
deles, o das regiões metropolitanas, nos une neste momento. Mas
fazer regras nunca foi tão simples. Se para os modelos anteriores de
convivência em conjunto que citei - e faltou o mais tradicional, que é o
de condomínio residencial ou comercial -, foi possível estabelecer
regras, havia certa facilidade porque os sócios desses condomínios ou
desses grupamentos tinham uma diferença relativamente pequena
entre si. Eram pessoas mais ou menos do mesmo nível sócio-
econômico e cultural, com afinidades, com interesses comuns.

Eles têm um ponto em comum muito maior. Na maioria das vezes,
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têm a opção de estar ou não nesse condomínio, morar ou não
nesse prédio, pertencer ou não àquele clube. Têm opções que
permitem escolher, aceitar ou não a regra de convivência ali
estabelecida.

Quando se passa para as cidades, e das cidades tentando fazer
uma região metropolitana, um aglomerado, a coisa fica muito mais
complexa, porque estabelecer a regra é mais difícil. Agora não são
dezenas, centenas nem milhares de pessoas, mas milhões de
pessoas, cada uma com sua cabeça, interesse, vocação, preferência
e independência. Estabelecer uma regra de convivência não é tão
simples.

Já foi mencionado aqui, com muita precisão, que as regiões
metropolitanas brasileiras foram criadas e desenvolvidas em um
momento em que a autoridade era marcante, se não exagerada em
vários aspectos. Essa associação voluntária, essa possibilidade de
viver junto estabelecendo uma regra de convivência não é tão simples
a partir de um núcleo pensante, submetendo toda uma comunidade
que não tem a opção de estar ou não junta. E uma associação
compulsória, como disse o Prof. Edésio, não há opção de sair dali. A
cidade pertence a um aglomerado urbano e ali terá de achar a melhor
forma de convivência. Na hora de promover essa convivência, a
motivação é um pouco complexa.

Um agente político, há pouco tempo, contou-me uma história que
certamente é verdadeira, não há razão para não sê-]o. Quando se
votava na Assembléia o novo plano para a RMBH, parece-me que
quatro municípios foram incorporados, perguntaram a um dos
Prefeitos por que queria entrar na RMBH, e ele respondeu que não
sabia, como não tinha nada a perder, queria entrar. Ele acabou não
entrando, mas é possível que algum tenha entrado nessas condições.
E motivo muito pequeno para integrar uma região metropolitana.

Não fosse só esse motivo que pode parecer até folclórico, sabemos
de casos de municípios que reivindicaram e conseguiram entrar na
região metropolitana por um único motivo, na ocasião legítimo, válido:
incorporar-se à Câmara de Compensação do Transporte Coletivo
Metropolitano. Entrando nessa câmara de compensação, haveria
redução de tarifas dos seus munícipes, o que já é um motivo bastante
interessante, mas jamais justificaria pertencer à região metropolitana.
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Ouvimos outros argumentos. Até no vídeo institucional da

Assembléia ouviu-se que serviria para trazer recursos para os
municípios, de modo a melhorar a infra-estrutura, a qualidade de vida,
enfim, resolver uma série de problemas. Isso também é muito
legítimo, mas fazer uma associação só para receber recursos é muito
bom. Isso todos queremos, qualquer um quer. Mas esses recursos,
para virem até nós, têm de deixar de ir para outro lugar, porque os
recursos não são infinitos e não são gerados pela simples razão de se
instituir um nome chamado região metropolitana de algum lugar. Não
nascem recursos só por essa decisão. Os recursos têm de ser
canalizados, têm de vir de algum lugar.

O que se deve fazer, e é esse resultado que espero que saia de
discussões como esta, é trabalhar inteligente, estratégica e
sinergicamente esses recursos, para que eles sejam mais bem
aproveitados, os problemas sejam atacados de maneira geral e a
região tenha um rendimento maior do que o rendimento isolado. Isso
passa a ser essencial. Por essa razão, as pessoas se associam,
fazem empresas, consórcios, cooperativas e diversas organizações da
sociedade para se tirar partido da sinergia e do trabalho conjunto. Mas
fazer isso tem custo. Os chineses diziam que não existe almoço de
graça. Para ter benefício, é preciso pagar a conta. Ainda que uma
região metropolitana, no fundo, seja um condomínio mais complexo,
porque há disparidade de níveis, de aspirações, que são muito mais
complexos, terá benefícios dessa vida em conjunto de uma
comunidade, chamada região metropolitana, mas terá um custo a
pagar. Quanto estamos dispostos a pagar para termos os benefícios
decorrentes dessa união?

E isso que deve nortear a discussão no momento. Temos de abrir
mão de alguns recursos que hoje são exclusivos dos municípios? Sim,
e mais do que isso, temos de abrir mão de parte da autonomia
municipal. Não é possível ser parte de um conjunto, participar de
todos os benefícios desse conjunto sem pagar nenhum preço, sem
abrir mão de certa autonomia. E essencial que isso aconteça.

Há fronteiras municipais que são muito mais problema que solução.
O município não tem prerrogativa, autonomia, direito, nem pode usar
seus recursos para resolver o problema do vizinho. E proibido por lei,
e os munícipes não concordariam com ações ilegais. E, se o problema
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do vizinho não for resolvido, talvez não se resolvam também os
próprios. Problemas transpõem barreiras. Os Prefeitos sabem muito
bem disso.

Em nossa região metropolitana, se somarmos as pessoas que se
deslocam diariamente de um município para outro, o resultado será
assustador. Talvez seja o caso de Santa Luzia, Sabará, Ribeirão das
Neves. Quase a metade da população desloca-se todos os dias de um
município para outro. Isso é um problemão. A poluição não guarda
fronteiras. O "Aedes aegypti" também não sabe onde fica a divisa dos
municípios. Portanto, há problemas, na divisa entre municípios, que
não são resolvidos. Têm de ser resolvidos com esforços conjuntos. A
maneira de fazê-lo, no entanto, é bastante complexa.

Fiquei muito feliz de ouvir da Profa. Jupira e do Prof. Edésio o
conceito que temos defendido: a visão deve ser global, integrada,
estratégica, deve extrapolar fronteiras e ter vista para o futuro. O que
foi dito por eles serviu de reforço e estímulo ao trabalho que temos
feito no plano estratégico da Grande BH. Evidentemente, todo esse
esforço vale pelo ser humano, que é o alvo absoluto de nosso
planejamento. Mas não podemos esquecer-nos de que o cidadão não
vive em nosso imaginário, nem no espaço. Vive no chão, no território.
Portanto, é impossível fazer um planejamento voltado para o cidadão,
sem levar em conta o território físico em que se assenta, vive, mora,
trabalha, estuda, faz esforço, diverte-se e, às vezes, é assaltado e
morto. Esse território faz parte de sua história. Pode promover-lhe boa
qualidade de vida, mas as relações interpessoais não serão
conseguidas sem sustentabilidade ambiental e econômica. Isso tem
de fazer parte do planejamento. Sem visão socioeconômica e sem
sustentabilidade no planejamento territorial, não resolveremos muita
coisa, e, sobretudo, não convenceremos o financiador de que vale a
pena investir, se ele não estiver participando dos benefícios do
conjunto.

Os modelos são vários. A região metropolitana é um deles, mas
decididamente ficou claro que o modelo até então em prática esgotou-
se, ou, pelo menos, não deu conta do recado e é preciso ser revisto.

Alguns modelos foram citados. Já existem e já funcionam. Não estou
dizendo que sejam auto-suficientes. O consórcio intermunicipal já
funciona. Conheço o Consórcio Municipal da Zona da Mata e
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Vertentes. Os municípios associaram-se voluntariamente,
discutiram e, embora com dificuldade de submeter a legislação
municipal aos compromissos assumidos, conseguiram recursos
externos do BID para realizar projetos de interesse conjunto. E um
verdadeiro clube voluntário de municípios. Deve haver outros. O
Consórcio do ABC também tem seus avanços. Dificuldades todos têm.

Há modelos ousados. O Prof. Edésio lembrou-nos do Consórcio de
Toronto, que acabou fundindo numa só cidade, a Nova Toronto, oito
cidades que tinham problemas comuns. Isso não se esgotou naquele
país.

Na cidade de Montreal, que é uma área metropolitana grande, não
chegaram a fazer uma fusão, mas os 18 municípios constituíram o
Consórcio Urbano de Montreal, uma associação em que os municípios
abriram mão de parte de sua autonomia para resolver em conjunto os
problemas de transporte, de resíduos sólidos, de abastecimento de
água e de vários problemas ambientais.

Existem modelos. A região metropolitana também pode ser um
modelo, desde que não seja imposto por uma elite pensante,
qualificada, como a que está trabalhando neste seminário, com
técnicos de muito boa qualidade, e desde que não se faça um modelo
institucional • de gerência esperando-se que os problemas se
submetam às regras estabelecidas no gabinete.

E importante termos em mente que o benefício tem preço, e teremos
de pagá-lo. Temos de nos desprender para nos associarmos na
discussão de um futuro conjunto para as cidades. Temos de
quantificar e dimensionar os problemas coletivos.

Na linguagem de planejamento estratégico há uma figura
interessante. E um território de geometria variável. Conforme o tipo de
problema, o desenho da região é diferente. Por exemplo, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, quando se fala em logística, o
Município de Confins está obrigatoriamente inserido nessa região,
uma vez que tem um aeroporto com potenciais fantásticos. Já quando
se fala em abastecimento de água ou em destinação dos resíduos
sólidos, Confins não está inserido no problema. Conforme a natureza
do problema, até a geometria da região é variável. De certa forma,
temos de aprender a discutir isso, para, depois, com essa visão,
criarmos um marco regulatório, uma forma de gestão que pode até
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servir para outras regiões metropolitanas, facilitando a discussão
geral nos municípios.

O passo que está sendo dado aqui é muito importante. Só tenho a
elogiar as manifestações que me antedeceram, que, juntamente com
as que ainda virão, representarão uma importante ferramenta para o
planejamento. Convido todos a refletir. Que a concretização do marco
regulatório das regiões metropolitanas se faça a partir dessa
percepção, que requer um pouco de humildade, disposição e
cooperação, entre outras qualidades. Muito obrigado.

Palavras do Sr.Ronaldo Guimarães Gouvêa
Cumprimento o Deputado João Bittar, o Prefeito Carlos Alberto

Calixto, as autoridades e os colegas da Mesa. Agradeço
especialmente ao Deputado Fábio Avelar e a seu assessor, Franklin, e
à minha querida arquiteta Marília Mallard, que se esforçaram para que
eu comparecesse a este evento.

Respeitarei o tempo concedido, porque ainda falta falar o
Superintendente Fernando de Castro, profundo conhecedor do
problema metropolitano, uma vez que foi Prefeito de Caeté, município
metropolitano de primeira hora, e Presidente de uma empresa que,
por alguns anos, gerenciou simultaneamente o transporte e o trânsito
de Belo Horizonte, a extinta METROBEL.

Fica um pouco difícil sintetizar em 20 minutos toda a prática que
orienta o que denominamos de questão metropolitana, até porque
meus antecessores levantaram, com muita propriedade, os principais
pontos que orientam a questão. A Profa. Jupira falou sobre a
desigualdade existente entre os municípios metropolitanos de Belo
Horizonte. E um problema sério e, de certa forma, contribui para que
não tenhamos um aparato jurídico-institucional para gerenciar nossa
região metropolitana.

O Prof. Edésio fez uma brilhante retrospectiva histórica do processo
de metropolização no Brasil e da forma como surgiram,
institucionalmente, as regiões metropolitanas durante o regime militar.
Naquela época, as regiões metropolitanas eram entendidas como um
dos braços do governo militar. Eram as grandes e estratégicas áreas
urbanizadas do País. O Prof. Edésio também falou um pouco sobre as
principais questões que devem orientar o processo de definição de
modelo de planejamento e gestão metropolitana, bem como as
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possibilidades de algumas dessas questões serem equacionadas
em curto e médio prazos.

O meu amigo Benício falou com muita propriedade do processo de
abandono e, agora, de recuperação da retomada do planejamento
como instrumento de ação governamental. Concordo com ele e não
consigo entender gestão urbana sem algum princípio articulado no
campo do planejamento, com suas metodologias, que devem evoluir
ao longo do tempo. Ele também tratou do conceito de região
metropolitana, que é muito importante neste momento em que se
discute a possível criação de novas regiões metropolitanas no Estado,
e fez uma avaliação que considero muito relevante sobre a expansão
indiscriminada das regiões metropolitanas, principalmente a de Belo
Horizonte. Hoje, está inserido em Belo Horizonte um grande grupo de
municípios que não estão metropolizados, o que acaba
deslegitimando o aspecto fundamental, que é o estabelecimento de
algum patamar de institucionalização para resolver problemas de
interesse comum.

O ex-Prefeito Marcos Sant'Anna fez referência às propostas das
comissões técnicas, sobre as quais passei os olhos rapidamente. Dois
aspectos fundamentais me chamaram a atenção: uma revisão da
forma de atuação e concepção da própria AMBEL, que historicamente
não vem desempenhando a função da forma como se esperaria que
desempenhasse, com o grau de eficiência e de eficácia esperados. Vi
também a questão da diferenciação entre região metropolitana,
aglomeração urbana e microrregião, conforme estabelecido na
Constituição Federal, apesar de não conceituado.

Trouxe a Constituição de São Paulo para fazer uma avaliação,
porque nela está discriminado o que é cada uma dessas instâncias
possíveis de aglutinação de municípios para resolverem problemas de
interesse comum, mas percebo que o próprio relatório já trabalha com
uma boa precisão.

O Marcos chamou atenção, ainda, para essa idéia de condomínio
em que as regiões metropolitanas estão compatibilizadas. Mas o que
mais me agradou em sua fala é que ele foi o primeiro que teve a
coragem de dizer que, para equacionarmos problemas metropolitanos,
temos de ter algum nível de relativização, de transferência, de perda
de autonomia. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
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As duas questões que mais me tocam sobre as regiões

metropolitanas, num fórum como este, são as seguintes: por que as
regiões metropolitanas não funcionam com eficiência? Elas existem
há mais de 30 anos, viveram um período um pouco florescente
durante o regime militar, têm toda uma explicação de ação vertical na
gestão do interesse público, mas, na prática, não funcionam. Por que
não funcionam? O que se poderia fazer para elas, efetivamente,
funcionarem? Ou seja, para propiciarem à população metropolitana
serviços públicos de qualidade?

A segunda pergunta é a seguinte: se não funcionam, por que várias
regiões querem tornar-se regiões metropolitanas?

Apesar de a segunda questão ter as suas explicações, umas mais
amplas e outras mais reduzidas, em princípio, agrada-me muito. A
despeito da necessidade de se definir com precisão o que seja
efetivamente uma região metropolitana, diferentemente de uma
aglomeração urbana e de uma microrregião, agrada-me a idéia de que
os municípios, de alguma forma, estão preocupados em interagir para
buscar soluções comuns a eles. A necessidade dessa definição
conceitual prende-se ao fato de que cada instância exigiria uma forma
de interação diferenciada. As regiões metropolitanas são realidades
urbanísticas muito específicas. Então, o nível de interação de
atividades econômicas, sociais e culturais é muito mais forte que o de
uma aglomeração urbana em uma microrregião, o que não invalida
nem deslegitima o desejo de os municípios se organizarem. O papel
da Assembléia Legislativa, fundamentalmente, é definir com maior
precisão em que instância efetivamente deve enquadrar-se cada um
desses agrupamentos que buscam alternativas institucionais para a
gestão de problemas comuns, bem como definir o patamar de
interação de cada uma dessas instâncias, em função das suas
especificidades. Então, esse é o motivo por que tanto querem tornar-
se região metropolitana. Ou seja, os problemas urbanos de hoje já
extrapolaram em muito as fronteiras do próprio município, o que já foi
muito falado pelos meus companheiros.

A outra pergunta que eu mesmo me faço é por que as regiões
metropolitanas não funcionam? Afinal, vivemos em uma República
federativa, o Brasil, composto por 26 Estados e um Distrito Federal,
como os Estados Unidos, a Alemanha, o México e a Argentina.
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Segundo a literatura, temos hoje no mundo 22 federações
efetivamente registradas nas próprias Constituições e um sem-número
de semifederações ou quase federações. Neste último caso está
incluída a Espanha, que tem uma estrutura administrativa muito
interessante, porque o grau de autonomia de cada uma das províncias
em relação ao governo central é diferenciado.

Se o Brasil é uma República federativa que, aliás, na Constituição
de 1988, incluiu os municípios como entes federativos, por que o
princípio federativo acaba por não propiciar uma interação mais forte
entre eles? E claro que existe uma controvérsia muito grande no
campo jurídico, ou seja, se o município é ou não um ente federativo.
Alguns juristas chegam a denominá-lo como ente federativo de
segunda classe. A União seria uma federação de Estados, e cada
Estado uma federação de municípios, mas não temos um Senado
municipal dentro de cada Estado, ou seja, um corpo legislativo com
representação paritária de todas as unidades da Federação, como
ocorre na União. O Estado de São Paulo tem três Senadores, e
Roraima também. A nossa Assembléia Legislativa não poderia
correlacionar-se diretamente com a Câmara dos Deputados. Os
Deputados não são representantes diretos dos municípios, mas do
seu conjunto. Podemos ter, em tese, um município em que todos os
eleitores só votaram em candidatos derrotados para a Assembléia
Legislativa. No entanto, na Câmara dos Deputados, temos Deputados
de Minas Gerais, de São Paulo, etc., o que faz com que alguns
juristas entendam que o município não é ente federativo como o
Estado. Mas isso não é problema, porque existem diferenças muito
grandes entre as organizações federativas existentes no mundo. Por
exemplo, enquanto a federação alemã é extremamente subsidiarista,
ou seja, há uma interação muito forte de cooperação entre as
unidades federativas, a nossa Federação não tem esse perfil. Farei
uma comparação com a federação americana. Os Estados Unidos
surgiram a partir da união de 13 colônias inglesas que abdicaram de
parte de sua autonomia política e administrativa para constituírem
uma união que proporcionasse uma série de benefícios de que cada
uma delas, isoladamente, não usufruiria.

Ao contrário, a Federação brasileira surgiu a partir de um decreto do
Governo Provisório Republicano, de cima para baixo: "Fica instituída
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provisoriamente a República Federativa do Brasil, e os Estados
são membros da Federação.".

Portanto, o sentido que fundamenta uma federação, em que os
entes buscam a união e têm consciência de que essa união exigirá
algum nível de perda de autonomia e de colaboração entre as
unidades federativas, acabou não existindo no Brasil e reflete um
pouco a nossa realidade municipal. Quero dizer que, em parte, a
dificuldade de os municípios interagirem de maneira coordenada e
cooperativa - por exemplo, para efeito de instituir regiões
metropolitanas -, pode ser explicada com essa característica do nosso
federalismo.

O inesquecível ex-Prefeito Celso Daniel chamava o nosso
municipalismo de isolacionista ou autárquico. O Fernando Luiz
Abruncio, professor da PUC de São Paulo e cientista político que
admiro muito e que trabalhou no projeto da Grande ABC, chama o
nosso municipalismo de isolacionista e predatório.

Enquanto na Alemanha predomina uma visão de cooperação entre
as unidades federativas, no Brasil existe a concorrência. Vale lembrar
a guerra fiscal, exemplo claro de que estamos um pouco distantes
dessa visão federalista em que existe uma cooperação voluntária ou
não, porque pode ser institucionalizada. No Brasil, cria-se um
verdadeiro temor quando se fala em participação não voluntária ou
compulsória; logo acendem-se as sinetas do período ditatorial dos
militares. Mas, amadurecendo, podemos perceber que a situação não
é bem assim.

Gostaria de dizer também que não penso que a região metropolitana
é uma instância necessariamente intermediária entre o Governo dos
municípios e o dos Estados. Em muitos casos, é paralela, até porque
o grau do que chamo de relativização da autonomia é diferenciado.
Vou dar um exemplo: a Região Metropolitana da Cidade do México,
além do Distrito Federal, incorpora municípios de dois Estados da
Federação mexicana. Portanto, não é uma instância intermediária, já
que há interesses de dois Estados, do próprio Distrito Federal e das
municipalidades desses Estados com relação à gestão de problemas
de interesse comum. Se, um dia, Juazeiro e Petrolina formassem uma
região metropolitana, dois Estados da Federação teriam que participar
desse evento.
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Então, o primeiro ponto importante é que a região metropolitana

não necessariamente está intermediando esse processo - de certa
forma, é um pouco paralela -; na minha maneira de ver, é uma forma
específica de federação de municípios, já que tanto a microrregião
como a aglomeração urbana devem guardar as próprias
especificidades.

No entanto, existem problemas específicos na maioria das nossas
regiões metropolitanas. Elas estão sempre centradas em um ou dois
grandes municípios do Estado, abrangendo, em geral, a sua Capital. E
difícil administrar um condomínio em que um dos condôminos é dono
de mais da metade dos apartamentos ou das casas. O peso político e
econômico desse município principal é de tal ordem que acaba
comprometendo esse processo de gestão metropolitana, já que esse
município principal percebe que deveria ser o seu líder ou o seu
controlador.

Em julho, defendi uma tese de doutorado em Sociologia e Política,
na FAFICH. Trabalho muito com essa questão do "megamunicípio" e
acredito que, em razão das especificidades do nosso municipalismo,
seria interessante haver uma redivisão territorial desses
"megamunicípios". E isso não sou só eu quem fala, mas a literatura
atual, principalmente por causa do problema da Grande São Paulo e
do Município de São Paulo, que vem tratando disso há algum tempo.
Seriam as regionais o primeiro passo para a criação de unidades
territoriais e populacionais menores, em busca de equilíbrio dentro das
próprias regiões metropolitanas.

Essa é uma grande discussão que não tem respaldo junto às
lideranças de cada município. Como sou da Academia, tenho
liberdade de pensar e falar, o que tem de ser, de alguma forma,
digerido pelas lideranças políticas, porque não surgirá nenhuma forma
de modelo de gestão metropolitana a partir das universidades ou dos
centros de pesquisa. E preciso que o assunto seja digerido e
consolidado nos fóruns formais e informais de representação da
sociedade. Cabe a nós, que nos encontramos na esfera da Academia,
propor soluções, mostrar as dificuldades, por mais complexas que
possam parecer num primeiro momento. Na minha maneira de ver,
por exemplo, em Belo Horizonte, Pampulha e Venda Nova têm muito
mais a ver com Santa Luzia e Neves do que com a Regional Centro-
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Sul. O princípio municipalista fundamental, que é uma
proximidade física entre o administrador e o administrado, existe na
maioria dos municípios do Brasil, que têm menos de 50 mil habitantes,
mas não existe numa grande cidade. O Município de São Paulo tem
10 milhões de habitantes, e apenas quatro ou cinco Estados da
Federação têm população superior à do Município de São Paulo.
Como falar em proximidade física entre administrador e administrado?

Outro princípio do municipalismo diz que o cidadão médio tem o
conhecimento pleno dos problemas de sua municipalidade, dentro
daquela visão romântica de que, se subirmos à torre da igreja,
enxergaremos toda a cidade. Qual a correlação existente entre um
cidadão que mora no Gutierrez e um morador do Barreiro ou de
Venda Nova, isso referindo-se ao caso de Belo Horizonte, que não é
tão complexo como o de São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador?
Necessitamos discutir a dimensão do município. Temos a tradição de
emancipar pequenas comunidades. Nos anos 90, foram emancipadas,
em Minas Gerais, 96 comunidades. No Brasil, houve 1.405
emancipações entre 1984 e 1997, sendo que, entre elas, apenas 76
de municípios com mais de 20 mil habitantes. A maioria das
emancipações ocorre com a fragmentação de pequenas
comunidades. Nesse aspecto, dever-se-ia repensar a divisão territorial
na busca de melhor equação para propiciar maior eficiência à gestão
da coisa pública. Enquanto os municípios pequenos fragmentam-se,
os grandes municípios são indivisos. No futuro, teremos, no Brasil, só
municípios com menos de 2 mil habitantes ou mais de 5 milhões, já
que não se mexe nos grandes municípios.

Outra questão refere-se à tipologia do município metropolitano. Os
municípios são totalmente diferentes entre si, em superfície,
população, cultura, história, riqueza, e, no entanto, iguais perante a lei.
Só em termos de superfície, o Município de Altamira, no Pará, tem
160.000km2 , enquanto o Estado do Rio tem 40.000km 2 , e o Estado de
Sergipe, 20.000km2 . Em Minas Gerais, enquanto o Município de Santa
Cruz de Minas possui 3km 2, o Município de João Pinheiro tem
10.000km 2 . Em termos de população, enquanto Belo Horizonte tem
2.300.000 a 2.400.000 habitantes, Serra da Saudade tem 873. Será
razoável pensarmos que o arcabouço institucional jurídico-
administrativo para gerenciar um município de 800 habitantes é o
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mesmo para gerenciar um município de 2 milhões? Temos de
criar alguma tipologia de município, com características, atribuições e
responsabilidades diferenciadas; e o município metropolitano seria um
município específico. Quando falo sobre relatividade da própria
autonomia, falo de autonomia administrativa, porque, além dessa,
temos a autonomia política.

Politicamente, ninguém vai mexer; os municípios, metropolitanos ou
não, vão continuar elegendo seus Prefeitos e Vereadores. Na parte
financeira, os municípios vão continuar criando e cobrando os seus
impostos e aplicando as suas receitas. Assim, quando falamos em
algum nível de autonomia, é apenas no campo administrativo, e assim
mesmo para algumas funções específicas, que dizem respeito à
complexidade do processo de gestão metropolitana. Então, seria
interessante que se pensasse o município metropolitano como uma
realidade urbanística diferente da dos outros e, portanto, com
estamento específico.

E claro que muito poderia falar sobre as dificuldades, nos campos
dos municípios e do Estado, para a implementação de medidas
ousadas como as que proponho, mas não quero me estender. Para
resumir, gostaria de deixar esses dois aspectos para uma reflexão
maior. Em primeiro lugar, é preciso haver uma revisão conceitual do
que seja um município, já que nossos municípios são tão diferentes,
pelo menos para se criar um perfil mais específico para o que
denomino de município metropolitano. Em segundo lugar, nessa
formatação de uma região metropolitana, que se busque um equilíbrio
maior entre as unidades municipais. Vítor Carvalho Pinto, um jurista
cujo livro de direito urbanístico conta com a participação do Edésio,
diz que, se até na esfera internacional é um pouco discutível a
preservação da autodeterminação dos povos, por que teríamos tanta
dificuldade em repensar a divisão territorial, principalmente do campo
municipal, buscando formas razoáveis de proporcionar políticas mais
eficientes e eficazes, em nome do interesse público? Muito obrigado.

Palavras do Sr. Fernando de Castro
Bom dia, Deputados João Bittar e Fábio Avelar, colegas expositores,

representante do Ministério, senhoras e senhores. Eu era Vereador no
Município de Caeté quando se criaram as regiões metropolitanas e
Prefeito desse município quando se instituíram as nove regiões
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metropolitanas do Brasil, por uma Constituição que tratou
compulsoriamente, como já foi dito, de sua composição. E vivemos
um longo período, Prefeitos e representantes do Estado - àquela
época, o próprio Governador diretamente, nos conselhos deliberativos
-, em constantes e intermináveis conflitos para saber de quem era a
titularidade. Algum tempo depois, percebi que era um conflito inócuo,
porque, sob um regime autoritário, a titularidade, em última instância,
era mesmo do Governo Federal, que naquele momento tinha todo
interesse em ter o controle territorial, social, político e econômico
sobre as regiões metropolitanas, onde se concentravam as grandes
populações e a potencialidade de algum conflito indesejável para o
regime autoritário.

Então debatíamos sem encontrar um consenso, em que pese ao
fato de, nesse momento, Minas Gerais ter desenvolvido um modelo de
gestão metropolitana fundado no que havia de melhor na qualidade de
um órgão que dava suporte técnico à organização metropolitana. Era
uma situação muito complicada e interessante, porque esse órgão,
apesar de ser altamente reconhecido pelos Prefeitos, tinha uma
gestão detestada por eles. E esse choque foi assim até o final do
regime militar, quando, em Minas Gerais, já havíamos mudado um
pouco a conformação dos conselhos.

Então adveio a Constituição de 1988, em que a União, apesar de ter
criado as regiões metropolitanas, passou para os Estados a
responsabilidade de sobre elas legislar. Os Estados, refletindo o
clamor das ruas e o clamor de nós, Prefeitos, ávidos pela
redemocratização, conseguiram fazer com que as Constituições
Estaduais, principalmente a de Minas Gerais, estatuíssem de forma
democratista - não digo democrática -, a transferência de praticamente
todo o poder metropolitano para os municípios componentes das
regiões metropolitanas.

Portanto, este é o momento em que vivemos, em que os municípios
detêm todo um "poder", entre aspas, de decisão, entretanto nunca o
detiveram, até porque nunca houve, nunca se conseguiu elaborar o
fundo metropolitano nem fazer um orçamento ou articular a questão
metropolitana. A partir de então, com a presença minimizada ou quase
anulada do Estado, o órgão principal, com maiores condições de
trabalhar o mecanismo de financiamento e de assessoramento
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técnico, acabou desvinculando-se da questão metropolitana, até
chegarmos ao triste fim do órgão de planejamento.

Agora, vem o Governador Aécio Neves e cria a Superintendência de
Assuntos Metropolitanos dentro da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, determinando que para ali convirjam todas os serviços
metropolitanos que foram fragmentados em outros órgãos com o fim
do PLAMBEL. Então, começaremos a retomada porque, como disse
aqui a Sra. Secretária, sabe o Governador e sabemos todos nós que
aqui, na região metropolitana, pululam a riqueza e a pobreza, e aí
convivem todas as mazelas possíveis.

O resumo da história metropolitana não é de profícua eficiência, até
pelo contrário. Em que pese a termos tido financiamento no passado,
houve também uma história paralela de conflito. Neste momento,
apesar do esforço feito dentro da AMBEL pelo próprio Prefeito Calixto,
encontramos uma série de dificuldades representadas pelo arcabouço
legislacional vigente no momento. Então, a história metropolitana é
cheia de controvérsias.

O Prof. Ronaldo Guimarães, coincidentemente, disse o que ouvi na
quinta-feira passada na audiência pública sobre região metropolitana
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, em Brasília. Fazendo um
histórico sobre regiões metropolitanas, o Prof. Sérgio Azevedo
terminou sua fala deixando aos presentes essa mesma pergunta que
o Prof. Ronaldo Guimarães nos apresenta: se essa situação
metropolitana é tão complicada, tão conflituosa, tão pouco ou nada
resolvida, tão filosofada, idealizada e pouco prática, por que, mesmo
assim, estão sendo propostas mais 20 regiões metropolitanas no
Brasil, sendo sete em Minas?

Vim de lá feliz porque já estava imaginando o que aconteceria na
Assembléia. Como último palestrante, todos os assuntos estão
esgotados, especialmente porque antes de mim falaram figuras da
envergadura de Benício Assis, Jupira Gomes, Edésio Fernandes,
Ronaldo Guimarães, Marcos VilIela, enfim, estaria na situação de não
ter o que falar aqui. Sinto-me numa posição complicada, realmente.
Entretanto, aquela pergunta do Prof. Sérgio Azevedo me apontou a
saída. E exatamente a colocação de que este é o grande valor deste
seminário.

Nós, que estamos participando dessa discussão desde a reunião
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preparatória e estivemos presentes em todos os seminários
regionais, em Governador Valadares, Juiz de Fora, Conselheiro
Lafaiete, Uberlândia, Santa Luzia, vimos um forte interesse dos
municípios e uma lógica resposta dos Deputados que ali militam em
encontrar alguma solução para os problemas que vivem. Apesar de a
Constituição Federal ter concedido maior possibilidade de
arrecadação a Estados e municípios, a questão da necessidade de
controle da inflação carimbou praticamente todas os recursos
municipais.

Então, Prefeitos, Vereadores, ONG5 e representantes de todas as
comunidades municipais estão à cata da agregação de valores, de
criatividade e de sua possibilidade de ação para obter maior eficácia e
maior eficiência, não somente na prestação de serviços, mas também
na abertura de potencialidades para o desenvolvimento. O
interessante é que a resposta é muita clara. Eles querem organizar-
se, e hoje há um grande espírito associativista. Entretanto, temos
estatuído o modelo de região metropolitana, mas não temos estatuído
o modelo de aglomerado e de microrregião.

Então, vimos, não somente em Minas Gerais, mas também em
outros Estados, que se propõe a região metropolitana, o que acaba
sendo um molde muito grande para uma situação que não se adapta.
E preciso que deste seminário saia a conclusão clara, límpida e
cristalina para nós - e especialmente para a Secretaria de
Desenvolvimento Regional - de que é preciso trabalharmos essa
questão da microrregião, do aglomerado, dos consórcios, buscando
estatuí-la num contato direto, ou criar condições para que os
municípios se adaptem no âmbito regional.

E impossível não fazer aqui um parêntese, em que pese a todos já
terem parabenizado a Assembléia. Gostaria de novamente
parabenizá-la e ao Deputado Fábio Avelar por promover este grande -
encontro. Vários projetos apareceram, e esse assunto é
multicomplexo e não poderia ser novamente resolvido a portas
fechadas. A forma como a Assembléia resolveu a situação, de ouvir
as pessoas, de debater o assunto com os municípios, com a
governança e com a sociedade resulta, de imediato, em uma série de
respostas seguras a respeito do assunto. Insisto nesse cumprimento à
Assembléia Legislativa porque temos noticia de que foram inscritas -



2223
logicamente nem todos estão presentes neste momento - mais de
700 pessoas, entre delegados e inscrições espontâneas para este
debate. E vejam que as vozes já estavam roucas de tanto pedir a
participação da sociedade organizada na discussão, no debate e nas
decisões sobre região metropolitana. E a Assembléia Legislativa do
Estado nos oferece este momento para discutirmos o assunto.

Por outro lado, ao adentrar especificamente na questão
metropolitana, ou seja, na questão de ser ou não ser, percebemos que
ela parece muito mais não ser, mas, de uma outra forma, os
municípios estariam associados.

No que diz respeito à questão das duas regiões metropolitanas
existentes, ficou claro nos debates acirrados estabelecidos no âmbito
das comissões técnicas da Assembléia que há necessidade de se
estabelecer um pacto metropolitano entre os agentes da governança e
a sociedade, buscando um modelo de gestão, de como construir um
mecanismo de financiamento, de reinstituir uma agência que dê
suporte, que faça o monitoramento de todo um planejamento,
resolvendo uma série de questões que estão pendentes.

Aqui ouvimos falar de um acelerado aumento dos índices negativos
na região metropolitana. Não citarei quais são esses itens nem
tentarei explicar a situação de cada um por setor. Entretanto, o que
fica claro e patente é que há falta de coordenação, de planejamento,
de ação comum para o enfrentamento de problemas que são comuns.

Aquele velho espírito de temor, de trauma do período autoritário
permanece até hoje entre Prefeitos e agentes metropolitanos. A partir
do momento em que buscamos construir uma articulação, conforme
determinou o Governador, com os Prefeitos metropolitanos, o que se
vê é que, mesmo que permaneça o trauma, há hoje uma disposição
de entendimento e a necessidade, na região metropolitana, de que
esses problemas tenham solução. Existe o entendimento de que deve
ser feito em conjunto e não de per si.

Se não me engano, Prof. Edésio disse com muita propriedade, que
há de se ter em primeiro lugar, antes de se desenhar um modelo de
gestão, de se falar no plano diretor que já estamos trabalhando, a
vontade de entendimento dos atores no âmbito político. Devemos
chamar isso de pacto metropolitano entre a governança metropolitana
- municípios, Estado, órgãos - e a sociedade metropolitana, sem o que
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não adianta construir um arcabouço, porque nada funcionará.

Em que pese a haver um trauma do passado, há neste momento,
estabelecida pela força da liderança do Prefeito Calixto, com a nossa
pequena participação, uma vontade colocada para nos entendermos.

Novamente, elogio a atitude da Assembléia. Se durante muito tempo
reclamamos da ausência da sociedade civil, hoje, pelas inscrições
feitas, ficamos felizes de ver que a sociedade está interessada em
participar.

Encerro, agradecendo e desejando a todos nós sucesso nestes
últimos dias de trabalho.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A ata deste Seminário

Legislativo, contendo a transcrição completa das exposições e dos
debates, será publicada no "Diário do Legislativo" do "Minas Gerais",
na edição de 29/11/2003.

Iniciaremos, neste momento, a fase de debates. As perguntas
podem ser feitas por escrito ou oralmente. Solicitamos aos
participantes que sejam sucintos em suas perguntas.

Debates
O Sr. Presidente - De início, três perguntas são feitas ao Prof.

Edésio. A primeira, do Dr. Caiba Rodrigues Ferraz, do COMDEMA, foi
apresentada por escrito. Solicitamos ao Dr. CaIba e a todos os que
tiverem propostas que as apresentem nas reuniões do grupo de
trabalho.

"Seria interessante a realização de plebiscito sobre a participação do
município na região metropolitana, como iniciativa popular no
processo legislativo?" A pergunta será respondida depois que o
Vereador Darci de Souza Lima, de Santa Luzia, dirigir-se oralmente ao
Prof. Edésio.

O Vereador Darci de Souza Lima - Prof. Edésio, não se trata de
pergunta. Desejo apenas dizer-lhe que sua responsabilidade neste
encontro é maior que a de todos, porque representa o Ministro das
Cidades, em cujo Ministério fecharemos o trabalho que hoje iniciamos.

O Vice-Prefeito foi feliz em sua fala. Falar em região metropolitana é
muito. Na verdade, neste momento precisamos da compreensão dos
grandes, para que nós, os pequenos, possamos fazer um trabalho
sério. As grandes cidades não querem saber de problemas. Acham
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que criar região metropolitana perto delas é criar problemas.
Nosso ex-Vice-Prefeito foi muito feliz quando disse que os municípios
se juntaram justamente pela Câmara de Compensação Tarifária -
CCT. Quando encheram isso aqui de "lobbies"e viram que não deu
certo, a CCT deixou de existir.

O Ministro Olivio Dutra terá de ter vontade política e coragem para
fazer essa reforma e para fazer o que pretendemos aqui. Belo
Horizonte tem de participar com as cidades minoritárias. Belo
Horizonte tem de nos ajudar, porque, se as cidades grandes não
ajudarem as pequenas, não chegaremos a lugar algum, porque os
municípios pequenos não têm forças nem condições para implantar a
região metropolitana. Depois deste encontro, V. Sa. vá direto ao
Ministro e comece a elaborar planos sérios e arrojados, porque é com
transparência que nos uniremos.

Deus, que não foi lembrado nenhuma vez hoje, disse: "Amai-vos uns
aos outros, como eu vos amei.". Precisamos de amor dos grandes
pelos pequenos, de amor dos pequenos pelos grandes, para que
cheguemos a um bom termo. Muito obrigado.

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Pedi a palavra apenas para entregar
um projeto global de desenvolvimento socioeconômico e ambiental da
nossa Pátria, que já é de conhecimento da Presidência da República e
de alguns Ministérios, que preconiza a interatividade absoluta entre os
Ministérios, os Governos dos Estados e os municípios e possibilita
uma inequívoca gama de inovações tecnológicas para que o País se
desenvolva de forma integral e auto-sustentável.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Nélson, da Associação de Defesa
do Cidadão Usuário, Consumidor e Contribuinte em Minas Gerais,
para o Dr. Edésio: 'Como resolver o paradoxo entre solucionar os
problemas dos municípios das regiões metropolitanas e resolver a
questão da atração de novas levas de imigrantes, fato que
pressionaria essas mesmas regiões metropolitanas a perpetuar seus
problemas?".

O Sr. Edésio Fernandes - Obrigado a todos pelas perguntas e pelo
interesse. Em resposta à pergunta do Dr. Galba, acho que há três
conceitos que precisam ser diferenciados. O primeiro é a idéia de
audiência pública. O segundo, a idéia de plebiscito. E o terceiro, a
idéia de iniciativa popular no processo legislativo. São três formas
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novas de participação popular no processo decisório das questões
comuns que compõem a ordem pública.

A pergunta revela a importância de se inserir nesse debate um novo
modelo, um novo processo de encaminhamento da discussão. Essa é
a dimensão crucial da participação popular em todas as formas, em
todas as etapas, com poder efetivo de influenciar os rumos do debate.
As três possibilidades, audiência pública, plebiscito e iniciativa
popular, teriam seu lugar, dependendo de cada processo político. O
importante da pergunta é enfatizar que, qualquer que seja o
encaminhamento da questão, essa discussão tem que estar aberta,
de forma variada, à participação da sociedade organizada. Essa é a
regra da Constituição de 1988, quando propõe a compatibilidade, a
convivência entre a democracia representativa e a participação direta
no processo decisório.

Quanto à questão do Prof. Darcy, procurei mostrar que hoje existe
essa consciência no Governo Federal, que é uma reivindicação da
sociedade brasileira e que foi apresentada de maneira muito clara na
Conferência das Cidades. A União tem que reconstruir o lugar do
Governo Federal na formulação e na condução de uma política
pública urbana, habitacional e fundiária para o País - e, dentro dela, a
questão da região metropolitana tem tido um destaque. Essa
discussão é multidimensional e não se reduz ao Ministério das
Cidades. O encaminhamento de qual deve ser o lugar do Governo
Federal passa pelos mais diversos Ministérios. A discussão, na
verdade, está sendo coordenada pela Casa Civil da República, porque
ela tem implicações tributárias, urbanísticas, sobre política de meio
ambiente, sobre política de desenvolvimento e integração nacional,
sobre questões de segurança pública. Nesse sentido, o esforço do
Governo Federal é chegar não a uma política ministerial, mas a uma
política governamental e a uma política nacional, na medida em que
se propõe o encontro das políticas do Governo com as reivindicações
da sociedade, através do Conselho Nacional das Cidades, que vai
tomar posse em breve. Vou encaminhar a proposta do Dr. Nísio com
muita honra e prometo dar um retorno desse encaminhamento.

A pergunta do Nélson é fundamental. Temos que entender que, da
mesma forma que os programas de regularização fundiária propostos
pelo Governo têm uma natureza curativa, eles estão aí para dar
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respostas a problemas consolidados ao longo de décadas de
crescimento urbano intensivo, sem planejamento. As , regiões
metropolitanas têm que ser pensadas nesse contexto. E preciso
encontrar processos, mecanismos, formatos políticos, jurídicos e
institucionais que dêem uma expressão adequada à realidade
constituída, mas que, ao mesmo tempo, criem outras formas de
política, de programas de intervenção direta no padrão que a
organização brasileira tem usado para evitar que novas levas de
migração acabem agravando esse processo. Estamos sempre
tentando recuperar o prejuízo, procurando minimizá-lo, sem ter o
controle efetivo da realidade.

O Sr. Presidente - Pergunta de Adriano José, estudante de Direito
da UFMG: "Profa. Jupira, quais os critérios para a conceituação da
região metropolitana, seja em Belo Horizonte, seja numa cidade do
interior, como Governador Valadares?".

A Profa. Jupira Gomes de Mendonça - Tivemos várias questões
levantadas. A própria Constituição Estadual levanta alguns critérios
para se analisar uma realidade metropolitana. Podemos levantar
alguns, sem predominância de um específico. Essa idéia da
aglomeração metropolitana com uma cidade que ultrapassa os limites
de um município e alcança os limites de outro município nos leva a
determinados critérios. Esse é um critério, ou seja, uma expansão
territorial urbana que abrange mais de um município. Outro critério é o
das relações cotidianas entre as populações desses municípios. Quer
dizer, as aglomerações que se constituem como regiões conurbadas
ou metropolitanas são relações de mobilidade pendular, pois há
pessoas viajando para outros municípios para trabalhar, estudar e
buscar saúde. Há também um outro critério, determinado pelos
anteriores: soluções comuns que buscaríamos para resolver tais
questões. Por exemplo, o Vale do Aço, antes de se transformar em
uma região metropolitana, teve algumas ações articuladas, como a
criação de um hospital regional, e Ipatinga se colocavam como o
centro provedor do serviço hospitalar na região. Na verdade, há vários
critérios conjugados que passam pela relação cotidiana entre os
municípios, do ponto de vista de oferta de serviços, de mercado de
trabalho e de equipamentos públicos de caráter comum.

0 Sr. Roger Carvalho - Boa-tarde. Destacarei a fala do Fernando,
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que foi muito bem-pontuada. O conceito de região metropolitana
para nós, hoje, deve ser redefinido e pensado. No caso do
condomínio, o contraponto ficou muito bom, porque a tendência da
sociedade e das organizações é rasgarem ou mudarem os seus
estatutos para fazerem valer novas regras; mas nos esquecemos de
que, muitas vezes, as unidades autônomas daquele que tem a maioria
decidirão no voto, e isso passa pela questão do poder de fogo. Região
metropolitana não avança. O que deve avançar hoje é como fazer
política no País, o que ainda não estamos conseguindo. Conceitos
como cuidado, interlocução, identidade e autonomia são importantes
para nós. Não podemos pensar, então, em um fórum permanente
regional e não institucional, para não engessarmos, em que haja a
participação política? Os municípios precisam disso. Eu me encontro
em endereço certo, sempre me vejo no município. E difícil reconhecer-
me no Estado. Ainda me vou reconhecer em uma região
metropolitana? Pode emergir para muitas pessoas uma crise de
identidade, e penso que isso é sério. A questão é política, e
precisamos de uma resposta para a sociedade e para o município,
onde estão os problemas que precisam de soluções. O município
carece de recursos. A região metropolitana é um retrocesso neste
País, e não vai ao encontro de nenhuma proposta integradora da vida
do cidadão. Muito obrigado.

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Boa-tarde. Em primeiro lugar,
parabenizo esta Casa por trazer um assunto tão importante para o
debate. Especialmente agradeço e parabenizo o Deputado Fábio
Avelar, que propôs a realização deste seminário. Quero dar o
testemunho do trabalho do Deputado Fábio Avelar.

Interesso-me e sempre me interessei por planejamento, desde a
época em que o ex-Deputado Alvaro Antônio foi um dos Vereadores
mais votados em Belo Horizonte. Na época, entregamos a ele o
pedido de elaboração de um projeto de lei que descentralizasse a
administração dos municípios. E ele é o autor do projeto das
administrações regionais. Pelo projeto dele, eram sete, mas foram
implantadas mais duas. A partir dessa época, aproximei-me do
Deputado e fazia um trabalho voluntário junto com ele. O Deputado
Fábio Avelar era Diretor de Expansão da COPASA, mas sempre
percebemos que tinha espírito público, mesmo ocupando um cargo
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técnico na COPASA.

Deste seminário devé sair um instrumento importante, claro,
objetivo, justo e humano para discutir com a sociedade o
planejamento da área metropolitana de Belo Horizonte. Acompanhei,
com muito interesse, as exposições. O Dr. Edésio é sempre brilhante.

Não sei se ele se lembra da questão do Carrefour, que discutimos
quando deu uma palestra na OAB. Na época, ele disse que conversou
com a Diretora do Carrefour em São Paulo. Mas dissemos ao Diretor
Nacional do Carrefour que o projeto, com aquela forma, não seria bom
e que, se ouvisse a comunidade, futuramente iria agradecer-nos.
Hoje, o Carrefour está fechando as portas e amargando um prejuízo
enorme. Os lojistas estão quebrando e pedindo socorro. Portanto, a
sociedade ou o cidadão comum podem dar importantes contribuições.
O Poder Executivo não teve sensibilidade para ouvir ou para prestar
atenção ao que a comunidade dizia.

Dr. Edésio, o senhor falou sobre a mobilização da sociedade civil ou
que a sociedade civil deve organizar-se. E muito difícil companheiros
que, como eu, prestam serviços à cidade sem nenhuma glória, sem
interesses particulares, somente buscando a melhoria da qualidade de
vida de todos, organizarem-se, porque o poder econômico, o setor
construtivo, o mercado fazem muita pressão e nos massacram. Não
há nenhum subsídio dos Governos. Na verdade, somos um incômodo,
porque sempre estamos criticando a política do Governo, quando está
errado.

Mas ainda temos esperança. O senhor é uma das chamas que nos
aquecem. Sempre vamos ter esperança de que dias melhores virão
tendo pessoas, como o senhor, a Jupira, o Dr. Ronaldo e o Dr.
Benício, que foi importantíssimo no PLAMBEL, a nos ajudar.

Senti muito quando o Governador Eduardo Azeredo extinguiu esse
órgão tão importante. Por que não mudou o modelo de gestão em vez
de acabar com o PLAMBEL? Sabemos que o planejamento é
necessário.

Então, é preciso que os órgãos públicos tenham sensibilidade e
pensem que as instituições são importantes para todos nós. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras da lima, da Associação
de Defesa do Cidadão, Usuário, Consumidor e Contribuinte, que nos
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fez lembrar do saudoso colega Deputado Álvaro Antônio, que nos
deixou na semana passada. Ela, de maneira voluntária, sempre
ofereceu os seus serviços àquele Deputado.

O Sr. Stéfano Rodrigues de Pinho Tavares - Boa tarde.
Sucintamente e falando diretamente ao Dr. Edésio e ao Dr. Fernando
de Castro, quero fazer a seguinte pergunta: quem tem e quem deve,
como instituição, elaborar e aprovar o plano diretor metropolitano, no
caso especifico de Belo Horizonte?

O Sr. Edésio Femandes - Agradeço à lima pelos comentários
generosos e sei que é um enorme desafio renovar as formas de
organização social, mas não há outro caminho. A notícia boa é que o
quadro de referência, de possibilidades jurídico-institucionais, nunca
foi tão favorável. A participação popular no processo decisório, seja no
Executivo, por meio de conselhos, comitês, orçamento participativo;
seja no Legislativo, por meio da iniciativa popular em matéria de lei,
audiências públicas, plebiscito; seja no Judiciário, por meio das ONGs,
movimento sociais, é uma constante. O quadro jurídico de referências,
que possibilita que a participação popular, no Brasil, seja concreta e
não uma mera retórica, nunca foi tão favorável. A questão é ocupar
esses espaços, materializar possibilidades para que consigamos
reequilibrar o sistema político a fim de encontrar medidas de
convivência entre as formas representativas e as formas de
participação mais direta.

Quanto ao Plano Diretor Metropolitano, trata-se de uma questão a
ser pensada no contexto das limitações na ordem atual, que é esse
enorme desafio de busca de um equilíbrio entre legalidade e
legitimidade. Busca de processos, canais, instrumentos e institutos
condizentes com as realidades socioeconômicas e territoriais de
produção do espaço urbano metropolitano com os limites da ordem
jurídico-constitucional. Acho que um Plano Diretor Metropolitano,
como conjunto de diretrizes, políticas, orientações, determinações de
uma plataforma de ação, pode e deve ser formulado conjuntamente
pelos municípios envolvidos na temática, ou seja, unidos
indissoluvelmente pelo processo da "metropolização". Mas, para que
não seja apenas uma plataforma orientadora da ação dos municípios,
e para que tenha poder de condução e determinação do processo,
eles têm de ser "territorializados". Um plano diretor não pode ser tão-
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somente uma indicação de diretrizes, vontades, mas deve ser
traduzido em ações concretas, programas e, acima de tudo, essas
intenções têm de ser "territorializadas". Caímos no problema da
competência municipal para o controle dos processos de uso,
ocupação, parcelamento e desenvolvimento do solo. E o solo a que
me refiro não é somente solo urbano. Existe um problema a ser
enfrentado: os municípios brasileiros abandonaram as zonas rurais,
que se tornaram áreas de ninguém. Existe o mito de que os
municípios têm competência para cuidar tão-somente das áreas
urbanas, sendo os planos diretores elaborados apenas para elas. São
pouquíssimos os municípios, no Brasil, que tratam do território
municipal como um todo, de forma integrada, relacionando meio
ambiente com área rural, com área urbana. No caso da região
metropolitana, isso é uma dificuldade. Como fazer um plano
metropolitano visto como plataforma que organize, articule, integre
políticas, vontades, decisões? No âmbito do processo político, não há
maiores problemas, desde que haja vontade política, participação
popular. Como traduzir um plano dessa ordem quanto ao uso do
território, do solo, dos recursos naturais? A grande marca de região
metropolitana, diferente da do passado, quando foi um instrumento de
um modelo socioeconômico centralizador, autoritário, excludente, é
promover não só a renovação da economia, mas também a
redemocratização do País, inclusive a redemocratização das formas
de acesso ao solo.

Então, a questão da centralidade da política territorial, que estou
enfatizando, é um problema, porque na ordem jurídica atual a
competência para tratar do assunto é exclusiva do município. Enfim, o
Brasil tem de investir nos caminhos políticos; criar essa instância
política, legitimar a instância do plano diretor metropolitano e ver as
portas que se abrirão para que essas decisões sejam territorializadas,
sem que tenhamos de fazer uso da fórmula - heróica, mas
completamente insustentável - do consórcio do Grande ABC, em que
a aprovação passa por todas as Câmaras Municipais, sendo que as
realidades internas de cada município são muito fragmentadas e
diferentes.

O Sr. Stéfano Rodrigues de Pinho Tavares - Em outras palavras, no
seu entendimento são os municípios que deveriam, de forma
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organizada e junto com todas as entidades, elaborar e aprovar um
plano diretor?

O Sr. Edésio Fernandes - O plano diretor municipal é uma obrigação
do município.

O Sr. Stéfano Rodrigues de Pinho Tavares - Estou falando do plano
diretor metropolitano.

O Sr. Edésio Fernandes - Seria, então, o conjunto dos município,
com a participação da sociedade.

O Sr. Fernando de Castro - Mais uma vez, quero reclamar por ter
ficado por último, pois o Edésio esgotou tecnicamente a questão.
Entretanto, há de se colocar um pequeno senão: de acordo com a
legislação em vigor, a competência legal é, inquestionavelmente, da
AMBEL. Os municípios da AMBEL têm a competência legal - e devem
exercê-la - de elaborar, da forma que decidirem, esse plano diretor.
Mas, como já conversamos, a AMBEL é um conjunto de
representatividade política, e ela tem de encontrar, de alguma forma,
um conjunto de representatividade técnica e da sociedade civil, por
meio de uma agência, do Governo ou do que seja, para dar suporte
técnico para elaboração disso, ou seja, para colocar as idéias e as
vontades efetivamente no plano territorial da ação. Não vou-me
estender porque, após as considerações do Edésio, seria repetitivo,
mas gostaria apenas de acrescentar que, de acordo com o que está
instituído pelo arcabouço legal que diz respeito à RMBH, a
competência é da AMBEL.

O Sr. Eduardo Gonçalves Marques - Em primeiro lugar, parabenizo
o Deputado Fábio Avelar, que teve a excelente idéia de promover este
encontro.

Infelizmente, não vejo aqui nenhum representante do Prefeito de
Belo Horizonte, que, aliás, nunca vi participar de reunião cujo tema é a
região metropolitana. Será que Belo Horizonte não faz parte da região
metropolitana? Com todos os problemas que enfrentamos em Santa
Luzia, ainda pagamos tudo para as pessoas que vêm trabalhar em
Belo Horizonte - e são a maioria. Por que Belo Horizonte fica com os
lucros e a Prefeitura Municipal de Santa Luzia é obrigada a pagar as
despesas daqueles que aqui vêm trabalhar?

Gostaria de me dirigir ao Dr. Edésio, pedindo-lhe que leve um
recado ao Lula e a todos os governantes deste País, que se
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esquecem de que, sem a juventude, o Brasil não vai a lugar
algum.

Enquanto um governante não pensar no futuro do jovem de hoje,
ficará também esquecido o futuro do Brasil e do mundo, porque
somente o jovem poderá construir o nosso tão esquecido futuro.
Felizes de nós, em Santa Luzia, uma vez que lá foi criado o segmento
jovem, dando direito a ele de participar de todas as reivindicações
relativas ao nosso município.

Portanto, Dr. Edésio, leve essa nossa reivindicação a Brasília, para
que também possam criar lá um segmento como esse, dando
prioridade aos jovens. Comumente chamam os jovens de marginais,
mas isso é mentira, porque não acredito em marginais. O que existe
são delinqüentes criados pela sociedade, porque as pessoas, quando
estão no poder, nada fazem por eles; simplesmente jogam-nos para a
marginalidade. Assim, eles se tornam delinqüentes, e não marginais.

Peço apoio, porque os jovens de hoje merecem maior apoio e
sustentação. Muito obrigado a todos.

A Vereadora Neusinha Santos - Agradeço a gentileza do Deputado
Fábio Avelar e, na sua pessoa, saúdo toda a Mesa.

Responderei, brevemente, ao representante do Governo de Santa
Luzia. A época, o Prefeito Fernando Pimentel era vice-Prefeito, e fez
um esforço muito grande para a construção do plano diretor
metropolitano. Embora não façamos parte dessa Mesa, estamos aqui
acompanhados da Secretária de Regulação Urbana, Sra. ( .... ) e de
todo o corpo técnico da Prefeitura responsável pelo planejamento,
coordenação e definição de diretrizes na área de política urbana, além
dos representantes do Conselho Municipal de Política Urbana.

Esse é um tema que muito interessa a Belo Horizonte. Inclusive,
desejamos compartilhar responsabilidades. Por exemplo, no caso do
sistema viário de Belo Horizonte, que facilita o acesso aos municípios
da região metropolitana, e o Prefeito de Belo Horizonte,
sistematicamente, tem arcado com todos os custos sozinho. Então,
certamente, a gestão dos problemas metropolitanos - sistema viário,
transporte coletivo, habitação, entre outros, como muito bem falado
aqui - deve ser compartilhada e resolvida pelos municípios da região
metropolitana.

Concluindo, reafirmo que o Prefeito de Belo Horizonte faz-se
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presente aqui por meio de seu Secretariado, lembrando ainda
que, quando da abertura, o Secretário de Planejamento, Dr. Aluisio
Marques, estava presente. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos
convidados e autoridades.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 119h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/11/2003
Presidência do Deputado Fábio Avelar e da Deputada Cecília

Ferramenta
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Prefeito Francisco Carlos Chico Ferramenta
Delfino - Palavras do Prefeito Carlos Alberto Parrillo Calixto - Palavras
da Sra. Maria José Marques Cavalcanti - Palavras do Sr. Fernando
Ortiz - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Ana Maria Resende - Antônio Júlio

- Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Elmiro Nascimento
- Fábio Avelar - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto -
Lúcia Pacífico - Padre João - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 19h45min, declaro

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

Ata
- O Deputado José Henrique, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
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Exmos. Srs. Carlos Alberto Parrillo Calixto, Prefeito de Santa
Luzia e Presidente da Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -; Maria José Marques
Cavalcanti, Diretora Técnica da Região Metropolitana da Agência
Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco; Fernando
Ortiz, Representante do Consórcio Intermunicipal Grande ABC - SP; e
Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino, Prefeito de Ipatinga e
Presidente da Associação Metropolitana do Vale do Aço - AMEVALE.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Drs.

Solano Bicalho, Diretor de Planejamento Metropolitano da Secretaria
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; e Gustavo Gomes
Machado, Diretor de Programas e Projetos Metropolitanos da
Secretaria de Desenvolvimento Regional de Política Urbana.

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

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, com a apresentação do
tema "Experiências de Regiões Metropolitanas".

Palavras do Sr. Presidente
Caros integrantes da Mesa, meus senhores, minhas senhoras,

telespectadores da TV Assembléia, boa-noite a todos.
Estamos vivenciando nesta Casa, neste seminário legislativo, a

grande experiência democrática do debate sobre uma das mais
importantes questões da atualidade. A exemplo do que ocorreu
quando de reuniões preparatórias e seminários realizados no interior
do Estado, o assunto vem sendo abordado com a atenção, a
profundidade e a competência impostas por uma realidade de
crescente complexidade. Além disso, conforme afirmação do
Presidente, Deputado Mauri Torres, representado, pela manhã, pelo
nobre Deputado João Bittar, a par da discussão de alternativas para
os problemas econômicos e sociais dos grandes conglomerados
urbanos, as palestras e os debates aqui realizados subsidiarão a
votação dos vários projetos em tramitação nesta Casa, sobre a
criação de regiões metropolitanas.

Por tudo isso, relembrarei alguns pontos abordados pelos que se
manifestaram na manhã deste 10 de novembro: Maria Emília Rocha
Mello, Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

rÁl
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Urbana, entre outros pontos de destaque, enfatizou a importância
deste evento, no momento em que os municípios mineiros buscam
novas formas de gestão comum e instrumentos associativos capazes
de resolver os problemas locais. A própria Secretária manifestou sua
expectativa positiva em relação ao assunto, dizendo esperar que
todos saiam daqui com propostas de pactos metropolitanos viáveis.

Já a minha amiga Deputada Federal Maria do Carmo Lara,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos
Deputados, lembrou a experiência dos consórcios de saúde, realidade
já implantada em alguns municípios, que precisam ser
regulamentados. Reafirmou a necessidade de união das Prefeituras
para solucionar problemas antes mesmo da criação formal das
regiões metropolitanas. Nunca é demais relembrar, conforme disse a
Deputada, que as duas maiores mazelas atuais da sociedade -
desemprego e violência - concentram-se nas regiões metropolitanas.

Outro momento de grande destaque nessa manhã foi a palestra da
professora e arquiteta da UFMG Jupira Gomes de Mendonça. Ela
ressaltou que a sociedade, durante duas décadas, acreditou que o
próprio mercado resolveria os problemas econômicos e sociais
decorrentes do crescimento urbano, o que depois constatou-se não
ser verdade. Segundo a Profa. Jupira, hoje estamos refletindo sobre a
importância do Estado na definição de políticas públicas e no
planejamento do desenvolvimento urbano. Para ilustrar sua fala,
apresentou dados os quais revelam que Belo Horizonte vem perdendo
espaço para os municípios menores, em relação à população, fato
suficiente para se repensara estrutura dos serviços oferecidos.

O professor e Diretor de Assuntos Fundiários do Ministério das
Cidades, Dr. Edésio Fernandes, fez importante abordagem sobre o
assunto, salientando a falta de consciência e informação sobre as
questões metropolitanas, o que tem feito surgir, em todo o País,
estratégias equivocadas de metropolização. Segundo ele, na ditatura
militar, as regiões metropolitanas eram consideradas estratégicas para
o regime; hoje, precisam ser legitimadas pela necessidade social, de
acordo com os seguintes aspectos, a saber: a natureza das regiões,
do ponto de vista jurídico; a titularidade de seu interesse; a medida de
convivência entre o metropolitano e o local, o metropolitano e o
estadual ou nacional e os recursos necessários para sua gestão.

rs



2237
O Consultor da Intersan Engenharia, Benício de Assis Araújo,

lembrou que a situação dos grandes núcleos urbanos exige modelos
de instituições diferentes dos das cidades, onde não há tanta
concentração. Para ele, a criação do Ministério das Cidades, a edição
do Estatuto das Cidades, assim como a criação, em Minas Gerais, da
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
constituem instrumentos importantes na busca de soluções
emergenciais para os sérios problemas atuais.

Para o Sr. Marcos Sant'ana, Presidente do Instituto Horizontes é
importante que os municípios reivindiquem sua inclusão em
associações metropolitanas, tendo consciência de que não é possível
fazer parte do conjunto sem abrir mão de alguma autonomia.

O Prof. Ronaldo Guimarães Gouvea, da Escola de Engenharia da
UFMG, por sua vez, levanta indagação sobre as razões que motivam
os municípios a reivindicar sua transformação em regiões
metropolitanas, já que estas não funcionam a contento.

Segundo ele, apesar de os municípios serem diferentes entre si, são
considerados iguais perante a União. Por sua vez, o Sr. Fernando de
Castro, Superintendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, destacou a ausência de
coordenação, planejamento e ação para enfrentar problemas comuns.
Enfatizou a necessidade de um pacto metropolitano, um entendimento
entre a sociedade civil e o poder público na busca de soluções.

O desenvolvimento dos trabalhos dos grupos e, nesta noite, as
palestras que ouviremos sobre as experiências de regiões
metropolitanas nos darão novas e importantes informações para o
nosso trabalho. Um trabalho que, por seu alcance e
comprometimento, certamente contribuirá para o estabelecimento de
novas regras de convivência urbana e justiça social.

Gostaria, neste momento, de passar a coordenação dos trabalhos à
Deputada Cecília Ferramenta, membro da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização e representante da Assembléia
Legislativa na Assembléia Metropolitana na Região Metropolitana do
Vale do Aço.

A Sra. Presidente (Deputada Cecilia Ferramenta) - Boa-noite a todos
os componentes da Mesa, a todos os participantes deste seminário,
aos telespectadores da TV Assembléia. E com muita alegria que
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participamos hoje, como coordenadora, deste debate sobre as
experiências de regiões metropolitanas.

Sairemos daqui fortalecidos com todas as experiências que serão
apresentadas e demonstradas nesta noite. Daremos início às
exposições, porque precisamos aproveitar nosso tempo da melhor
forma possível.

Palavras do Prefeito Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino
Sra. Presidente Deputada Cecília Ferramenta; Sr. Carlos Alberto

Calixto, Presidente da Assembléia Metropolitana da RMBH e Prefeito
de Santa Luzia; Sr. Fernando Ortiz, representante do Consórcio
Intermunicipal da Grande ABC, representando aqui o Prefeito de
Diadema, José Filipe Júnior; Sra. Maria José Marques Cavalcanti,
Representante da Região de Desenvolvimento Metropolitano de
Pernambuco, de Recife.

Apresentaremos aqui nossa experiência da Região Metropolitana do
Vale do Aço.

Quando o legislador, por iniciativa da Assembléia Legislativa, criou a
Região Metropolitana do Vale do aço, fê-lo com a intenção de criar um
espaço, um canal de integração dos municípios dessa região. Isso se
deu para fazer os municípios se unirem e articularem, em espírito de
solidariedade, sem que cada um abrisse mão de sua
responsabilidade, independência e autonomia. O objetivo foi criar
condição para que os municípios trabalhassem na procura de
soluções comuns para seus problemas.

A Região Metropolitana do Vale do Aço já existia na prática: formava
uma conurbação com os municípios próximos. O núcleo metropolitano
é formado por quatro municípios - Ipatinga, Coronel Fabriciano,
Timóteo e Santana do Paraíso - e mais 22 municípios do colar
metropolitano, perfazendo 26 municípios. Foi criada, em 30/12/98,
através da Lei Complementar n° 51, de autoria do Deputado Estadual
Ivo José.

A população do núcleo, formada por quatro municípios, é de 400 mil
habitantes, e a do colar metropolitano é de 163 mil habitantes. Em
Coronel Fabriciano, prevalece o comércio varejista; em Ipatinga e em
Timóteo, a indústria metalúrgica; e em Santana do Paraíso, a
transformação de produtos, principalmente não metálicos, a escória
da USIMINAS, que é transformada em cimento.
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Aqui temos o índice de desenvolvimento humano, recentemente

divulgado. No 10H metropolitano, vemos evolução muito grande. De
1991, saímos de 0,733 para 0,803, em 2000.

Tivemos grande crescimento do 10H por longevidade, quando
saímos de 0,714 e passou para 0,794. Hoje é o 12° melhor das
regiões metropolitanas do País.

O estudo contemplou também indicadores de saúde. Tivemos
grande redução no índice de mortalidade infantil. Saímos de 30, de
cada 1.000, para 21, no ano 2000.

Na área de educação, tivemos evolução de 0,655 para 0,77.
Referentemente ao percentual de pessoas que freqüentam a escola

pública, tivemos melhora significativa do número de jovens que
freqüentam o ensino médio. O resultado não foi tão positivo em
relação àqueles que freqüentam o curso superior, em razão de não
termos escolas públicas na região.

Com relação à renda familiar, tivemos evolução. Saímos de 0,662
para 0,717.

Quanto ao acesso a serviços, no núcleo metropolitano, tivemos
grande avanço. Pessoas que vivem em domicílios com água
encanada, saiu de 90%, em 1991, para 96%, em 2000.

O resultado não foi tão positivo em relação aos que freqüentam
curso superior porque não há escolas públicas na região. Houve
evolução na renda familiar de 0,662 para 0,717; o acesso a serviços
no núcleo metropolitano avançou. O índice de pessoas que contam
com água encanada em seus domicílios aumentou de 90% em 1990
para 96% em 2000. A coleta de lixo melhorou significativamente: de
77% em 1991 aumentou para 95% em 2000. O número de pessoas
que dispõem de energia elétrica aumentou de 97% para 99%; o de
pessoas que dispõem de telefone em seus domicílios aumentou de
17% para 53% em 2000.

Recentemente, realizamos, em agosto, a Conferência das Cidades
da Região Metropolitana do Vale do Aço, envolvendo os quatro
municípios do núcleo e dez do colar metropolitano. Houve a
participação de 231 delegados, que debateram os problemas da
região metropolitana, como meio ambiente, habitação, saneamento,
gestão participativa, desenvolvimento sócio-econômico, mobilidade do
transporte coletivo e sistema de estrutura e trânsito.
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Principais diretrizes na habitação: ampliação dos recursos do

orçamento geral da União, Estados e municípios viabilizando o
aumento dos financiamentos subsidiados; promoção de parcerias do
poder público com instituições de ensino e entidades afins, visando a
buscar tecnologias, melhoria da qualidade e redução dos custos das
moradias, bem como assessoramento técnico à população.

No meio ambiente e no saneamento básico: criar política nacional e
estadual de incentivo à implantação de projetos de gestão de resíduos
sólidos, contemplando a coleta seletiva e a inclusão social de
catadores de material reciclável; incentivar a criação de políticas
integradas regionais para a gestão ambiental, contemplando órgãos
executivos e conselhos e criando plano diretor regional; elaboração de
plano de desenvolvimento econômico social regional e integrado no
plano diretor metropolitano e nos planos diretores municipais;
incentivo e incremento ao sociativismo e ao cooperativismo e às
microunidades de produção, integrando-as em ação solidária regional
que garanta o escoamento da produção.

Na mobilidade do transporte coletivo, sistema viário e trânsito: criar
linhas de crédito para as região metropolitanas elaborarem e
implantarem plano diretor integrado de sistema viário, trânsito,
transporte urbano e não motorizado, contemplando as áreas urbanas
e rurais e visando à integração de toda a região, respeitando a
diversidade existente condicionada à estruturação da gestão
metropolitana; priorizar investimentos que visem à adequação e à
melhoria da infra-estrutura viária da conexão entre os municípios da
região metropolitana.

Na gestão urbana participativa: realização sistemática de
conferências metropolitanas com a criação e implementação de
conselhos metropolitanos nas cidades, garantindo o fortalecimento
popular na definição das diretrizes regionais; elaboração e
implementação do plano diretor metropolitano de acordo com o
Estatuto das Cidades, com participação da sociedade civil,
considerando origens culturais, locais e regionais, meio urbano e rural,
planos diretores municipais e desigualdade social.

A Região Metropolitana do Vale do Aço funciona como assembléia
permanente que integra os municípios por intermédio da sua
representação organizada na sociedade civil com representantes dos
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três Poderes. Há a Mesa Diretora, que dirige os trabalhos, e o
Conselho Consultivo de Desenvolvimento Econômico e Social, que dá
suporte aos debates das questões sociais e econômicas da região.

Procuramos trabalhar nessa visão de um projeto, de um processo
em que sabemos que é necessário haver consenso, um pacto dos
integrantes da região metropolitana nos municípios integrantes, na
busca de soluções em todas as áreas que atuamos. Procuramos
trabalhar também com a Associação dos Municípios da Região do
Vale do Aço - AMVA - e com o Consórcio Intermunicipal de Saúde,
trabalho que acontece de maneira coordenada. Formamos uma
executiva que integra a AMVA, o CONSAIJDE e a AMEVALE. Dentro
dessa coordenação, temos grandes avanços. A própria legislação que
criou a Região Metropolitana do Vale do Aço permitiu que
recentemente, numa reforma da estrutura do Judiciário de Minas
Gerais, criássemos a segunda instância judiciária em Ipatinga, que
atende a toda a região metropolitana. Já tivemos avanços
significativos, mas acredito que o maior de todos é exatamente esse
que permite o debate, a discussão e a integração dos municípios, na
busca da solução dos seus problemas em todas as áreas que
apresentamos aqui. E um espaço em construção, um trabalho de
médio e longo prazo. Acredito que este debate promovido pela
Assembléia Legislativa, com certeza, estará reforçando esse espírito.

Recentemente participamos também, a convite da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, do seminário Regiões Metropolitanas, em
Governador Valadares, reforçando a importância dessa união e dessa
integração. E claro que o exemplo da região do Vale do Aço pode
servir de orientação e troca de experências, mas cada região deve
buscar seu próprio caminho, sua maneira de se organizar, sem deixar
de buscar a união. Na sociedade em que estamos vivendo, não é
mais possível deixarmos de buscar a construção desse espaço de
solidariedade. Ninguém encontra solução sozinho para seus
problemas. A união dos municípios tem possibilitado, na Região
Metropolitana do Vale do Aço, grandes avanços para a população, na
medida em que temos esse espírito de união e parceria entre todos os
municípios.

No debate que tivemos em Governador Valadares, colocamos a
importância desses debates realizados pela Assembléia Legislativa,
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porque é a oportunidade que temos de trocar experiências e de
estar criando modelos próprios de organização e articulação dos
municípios.

Em nome dos moradores da Região Metropolitana do Vale do Aço,
mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste
seminário, colocando-nos à disposição de todos os integrantes da
Mesa e demais presentes. Muito obrigado.

Palavras do Prefeito Carlos Alberto Parrilio Calixto
Senhores componentes da Mesa, demais autoridades, senhoras e

senhores, é difícil falar sobre região metropolitana depois desse dia de
debates, que reuniu tantas pessoas envolvidas e entendidas sobre o
tema, principalmente depois de ouvir o exemplo de trabalho de região
metropolitana demonstrado pelo amigo, Prefeito Chico Ferramenta, a

- quem quero parabenizar. Todos nós, Prefeitos da RMBH, precisamos
vê-lo e ouvi-lo para prosseguir nossos trabalhos a partir do mesmo
exemplo. Fica mais difícil falar, porque, momentos antes desta
reunião, tive a oportunidade de comprar um livro de uma das maiores
autoridades no assunto, em que relata, com absoluta clareza, os
efeitos do ausência de planejamento e da falta de uma região
metropolitana organizada e conduzida.

Lamentavelmente, como Presidente da AMBEL, informo que a
Associação existe há dez anos e não tem nada para mostrar. Ela foi
fecundada há dez anos, mas só agora começa a nascer, a partir de
ações e mobilizações dos Prefeitos, dos Deputados desta Casa e do
Governador Aécio Neves, que teve a sensibilidade de criar uma
secretaria afim e uma superintendência específica. Para a alegria de
todos, graças a vocês, a esta Casa, ao Governador Aécio Neves e à
Secretária Maria Emilia, posso dizer que a AMBEL está nascendo.

Aproveito o momento e simplifico a resposta: fazendo tudo que
acabei de falar que a AMBEL fez, ou seja, nada. Esclareço que não
podemos culpar os ex-Presidentes da entidade, e devemos buscar os
motivos da falta de funcionamento. Não foi por ineficácia,
incompetência, falta de vontade ou de necessidade, pois se trata da
maior região metropolitana do Estado. O simples motivo é que a
AMBEL nunca teve um centavo de verba nem o apoio necessário de
nenhum Governo do Estado, a não ser do atual, que se propõe a
realizar muitas ações. A AMBEL jamais teve, também, uma
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mobilização como a feita pela atual legislatura. A AMBEL,
senhoras e senhores, precisava que nossa cidade chegasse ao caos,
para que acordássemos e pedíssemos socorro para solucionar a atual
situação.

Fecho esta parte dizendo mais. Não houve nenhuma ação da
Assembléia nem do Governo. Os Prefeitos não podem dirigir a
AMBEL por não ser assim que a legislação funciona. Além disso, não
houve nenhuma ação importante do Prefeito da cidade maior, como
no caso do Prefeito Chico Ferramenta no Vale do Aço, capitaneando,
induzindo, conduzindo e promovendo ações. Sequer tivemos, em dez
anos, a presença do Prefeito de Belo Horizonte em alguma reunião.
Desse jeito não há como existir AMBEL nem assembléia
metropolitana. Não falo só do Prefeito atual, mas também de todos os
outros.

Fica aqui um bom exemplo para todos nós, de que neste dia, nesta
Casa, pudemos ouvir tudo o que é possível uma assembléia
metropolitana fazer. Sabemos que ouviremos mais dos nossos
expositores. Mas, infelizmente, não podemos falar nada da nossa
assembléia, a não ser uma grande verdade: ainda há tempo de
começar, de correr atrás desses prejuízos, de transformar a AMBEL
em um grande modelo, aproveitando todas as experiências dos que já
fizeram um bom trabalho.

Era preciso que chegasse o momento em que pessoas iguais a
vocês, não só os que ficaram durante esse dia inteiro nesta Casa, e
amanhã voltarão, mas também a Assembléia e o Governador do
Estado, volto a repetir, fizessem a sua parte. A assembléia não é fruto
do trabalho, da vontade de uma só pessoa, mas de todos que sabem
com clareza que não podemos mais ser Prefeitos em região
metropolitana com visão focada nos nossos limites geográficos.
Temos todos de entender que, como na nossa cidade, o problema do
filho do vizinho é também nosso. Como Prefeitos, ternos de entender
que o problema da cidade vizinha é nosso também. E isso que todos
pensamos. Foi isso que levou todos a, já por tantas vezes,
participarem de reuniões e debates acalorados, como o que tive a
oportunidade de ver no dia de hoje. Acredito que foi isso que nos
levou a ser Presidente da AMBEL. Num determinado momento, numa
dessas reuniões setoriais que aconteceram, ouvi alguém falando que
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tudo precisa de dinhéiro. Quando perguntamos se achavam
correto as Prefeituras contribuírem, ficamos feliz ao ouvir que todos
disseram "sim".

Este é o momento. Agora teremos a AMBEL. Não perderemos
tempo culpando ninguém. Ninguém é culpado, como, por outro lado,
todos somos culpados.

Quero ainda dizer para todos os senhores desta Mesa que, nesses
menos de 10 meses que a AMBEL está sob a batuta do Governador
Aécio Neves, vimos que ele realmente mostrou interesse por uma
AMBEL forte. Digo isso porque o seu plano de governo incluía não só
a secretaria, mas o desenvolvimento metropolitano e a preocupação
com a região metropolitana. Após conversar com ele e com o hoje
Secretário Anastasia e perguntar-lhes se iriam dar suporte à AMBEL,
para que ela saísse da situação em que se encontrava e se tornasse
forte e promotora das mudanças de que a região precisa, após terem
dito "sim" é que aceitei ser o Presidente da AMBEL.

Em menos de dez meses, conseguimos fazer a Conferência das
Cidades de 32 cidades da Região Metropolitana. Fomos a primeira
região metropolitana do Brasil a entregar uma proposta e um resultado
da Conferência da Região Metropolitana de Belo Horizonte ao Sr.
Ministro, em Brasília. Já entramos em contato com técnicos da
Fundação João Pinheiro e outros tantos do Estado, engenheiros
especialistas na área urbana, para que nos ajudem. Tenho certeza de
que, no próximo ano, depois desse movimento e das conclusões da
AMBEL, ao verificar-se que a lei não está produtiva ou não nos
permite trabalhar com maior eficácia em determinados pontos, e, por
isso, for modificada, teremos, sim, grandes efeitos advindos da
AMBEL, único órgão capaz de remodelar e determinar as ações e
decisões que devem e precisam ser tomadas em termos de região
metropolitana. Acredito que as decisões é que geram recursos, nunca
vi nenhum recurso aparecer antes da decisão. Hoje vejo com clareza
essa decisão de nos reorganizarmos e melhorarmos a nossa Região
Metropolitana.

Há muitos debates sobre a criação ou não de novas AMBELs. São
necessárias, sim, desde que as cidades sejam limítrofes, tenham
conurbação e confundam-se. Se forem distantes, uma AMBEL não
produzirá grandes efeitos, mas, se forem como o Vale do Aço, Belo
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Horizonte e outras parecidas, será válido.

Quero parabenizar a todos nesta Casa, desde os funcionários, que
estão nesse corre-corre para que tudo dê certo, em particular ao
Deputado Fábio Avelar, aos demais Deputados, ao Presidente desta
Casa; aos presentes, que trouxeram suas contribuições, de grande
valia; aos representantes dos vários segmentos e cidades, que têm
estado presentes, incansavelmente, sempre que convocados para
tratar desse assunto, que, tenho certeza, é o único capaz de mudar a
nossa dura realidade. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Maria José Marques Cavalcanti
Boa-noite. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs.

Prefeitos, senhoras e senhores, vocês não imaginam a satisfação
enorme que sinto, como arquiteta e urbanista que trabalha nessa
causa há muitos anos, desde o momento em que iniciei minha
trajetória profissional.

A questão metropolitana confunde-se com minha vida profissional,
portanto é uma alegria enorme ver surgir no País essa discussão, que
já estoura em Curitiba, em Brasília, na Câmara dos Deputados, em
João Pessoa e em outras regiões do Nordeste. Esse assunto é muito
familiar para mim e muito importante para nossa vida. Receber esse
convite e estar presente aqui me faz muito feliz.

- Procede-se à apresentação de transparências.
A Sra. Maria José Marques Cavalcanti - O objetivo do encontro é

discutir os parâmetros e desafios que nos perseguirão mundo afora.
Os senhores já devem ter discutido vários itens da constituição de
regiões metropolitanas, mas falaremos mais sobre o sistema gestor da
Região Metropolitana de Recife, seus aspectos físicos, territoriais e
sociais e as estratégias de planejamento, enfocando, principalmente,
algumas ações. Abordaremos também nossa programação de
planejamento orçamentário.

As regiões foram criadas de forma centralizada, havendo, na sua
constituição, os conselhos deliberativo e consultivo e o órgão técnico.
Na verdade, os conselhos não funcionaram durante boa parte dos
anos, pois não se comunicavam. Havia a deliberação de alguns entes,
mas a consulta não era uma prática reinante; não havia, portanto, uma
comunicação perfeita. O papel do conselho consultivo foi pequeno,
principalmente até 1988, quando da nova Constituição. 0 órgão
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técnico, o FIDEM, que cuidava só da região metropolitana, tinha
um papel mais favorável no planejamento.

Essa entidade de gestão funcionou para fazer articulações, e
tivemos sorte na área de transporte porque houve uma articulação
perfeita com outros entes, seja de governos, seja de órgãos de gestão
operacional. Somente hoje, em 2003, esse sistema está tomando uma
nova forma, com uma redefinição institucional.

Desde a sua criação, tínhamos um fundo de desenvolvimento da
região metropolitana.

O órgão de apoio técnico, criado em 1975, tinha foco apenas sobre
os 14 municípios da região metropolitana. Até nossos dias, está ligado
à Secretaria do Planejamento - SEPLAN. Em 1999 houve uma
mudança grande, quando passamos a atuar em todo os Estados.
Assim, em vez de falarmos em 14 municípios, passamos a falar em
184 deles, com uma visão regionalizada

Em 1999 há uma regionalização, e o Estado é dividido em regiões
de desenvolvimento. Assim foi aprovado o orçamento na Assembléia
Legislativa, que, também a partir de 1999, tem caráter regional. Em
2003 há uma mudança, com a reforma do Estado, e já não somos
fundação de desenvolvimento, mas Agência Estadual de
Planejamento e Pesquisa do Estado, havendo uma fusão de duas
entidades: uma, que cuidava de pesquisas, informações e estudos, e
a outra, que cuidava do planejamento territorial. E uma fusão que
vivemos há menos de um ano, mas está dando frutos positivos porque
juntamos duas temáticas de formas transversais, perpassando as 12
regiões de desenvolvimento.

Em termos de delegação de função, a gestão metropolitana existe
desde 1988, mas Estados e municípios passaram a constituir as
Secretarias de Desenvolvimento Urbano. Não poderiam seguir um
modelo do Governo Federal, mas sim um modelo nacional, que
surgisse a partir da experiência. Discutir o modelo mais apropriado
parece-me ser o papel desta Assembléia. Há necessidade de um
modelo que cuide da região, com suas diversidades, e não de um
modelo pronto a ser aplicado a qualquer das regiões. Ficamos sem
esse modelo de 1988 a 1994, constituindo um vácuo institucional.
Mas, em 1994, resgatamos parte do modelo, redefinindo-o em termos
de um sistema. Esse sistema passa a ser constituído pelo Conselho
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de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Resgatou-se o
Fundo de Desenvolvimento dessa região, porém, com um caráter
mais rotativo, mais eficaz, e a agência passou a ter um caráter um
pouco mais executivo, e não apenas de articulação e apoio técnico.

Todo o sistema gestor e as deliberações do Conselho Metropolitano
são apoiadas em câmaras técnicas. A Câmara Metropolitana de
Política e Defesa Social foi criada há pouco mais de um mês. Havia
quatro câmaras, mas nenhuma tinha o foco na área de segurança da
região, sendo, portanto, oportuna a criação dessa quinta câmara.
Estamos trabalhando, também, com a articulação de fóruns de
Secretários Municipais sobre os pactos metropolitanos. Este é o
desenho do nosso sistema, que se baseia numa lei complementar de
1994.

O CONDERM é um conselho deliberativo governamental e nele têm
assento os 14 Prefeitos da Região Metropolitana e 14 Secretários ou
titulares de órgãos do Governo do Estado. Como membros consultivos
nele têm assento três Deputados Estaduais e 14 Vereadores
indicados pelas Câmaras Municipais. Esse é o Conselho que delibera,
tem voz e voto.

As câmaras metropolitanas têm o papel de inserir a sociedade civil
organizada nesse sistema gestor e funcionam articulando-se com
outras entidades, outras formas de organização e de gestão, para
levar, como proposta de resolução, todos os assuntos a serem
deliberados no CONDERM. Temos as quatro câmaras: Câmara de
Desenvolvimento Urbano e Ordenamento de Território, Câmara de
Transportes, Câmara de Saneamento e Meio Ambiente, Câmara de
Desenvolvimento Social e, agora, a quinta: Câmara de Defesa Social
e Prevenção à Violência.

As principais atribuições do Conselho de Desenvolvimento são a
organização, o planejamento e a execução das funções públicas de
interesses comuns numa forma partilhada de gestão. Trata-se de ação
integrada dos agentes atuantes na região no momento em que, por
meia das câmaras, faz-se a parceria, ampliando o processo de
discussão.

Nesse Conselho, há a definição de políticas e de diretrizes, a
iniciativa articulada do sistema de informações e gestão dessa região
e toda a programação orçamentária. E importante lembrar que as
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reuniões ordinárias do Conselho se antecipam à questão do
planejamento orçamentário. No Conselho, há a deliberação sobre as
leis de diretrizes da região metropolitana, antecipando-se à
formulação das Leis de Diretrizes Orçamentárias do Estado e dos
municípios e, como recomendação, à articulação com o Governo
Federal.

Vocês podem ver o desenho da região metropolitana. Já me
pronunciei em termos quantitativos, mas em termos de números a
situação é a seguinte: 45 membros assentam-se à mesa para a
deliberação das questões metropolitanas. Trouxe algumas
informações sobre a região metropolitana. Farei uma rápida
explanação sobre alguns aspectos.

Quanto a recursos naturais, trata-se de um território extremamente
vasto de áreas protegidas por leis ambientais, que possui uma fatia
estreita do território da planície costeira e um território de proteção de
mananciais, que corresponde a uma parcela bastante grande.
Chamamos esse território de Território Oeste. Ele precisa ser
protegido e corresponde a 1/3 da região. Nessa região, há problemas
sérios de ocupações e de movimentos de espaços rurais com pouca
atividade de desenvolvimento. Nesse território, do verde e das águas,
há a intenção de implantar os parques metropolitanos. Os desafios
ainda são o sistema de gestão pública do solo, principalmente no
controle urbano e ambiental, e a fiscalização, que parece ser um
problema comum a todas as regiões.

Nos aspectos físicos ambientais, estamos falando de uma área de
2.760km2, com uma parte constituída por tabuleiros e morros. Há um
problema também sério de ocupação das áreas de risco, das encostas
e das regiões com atividade acima de 30%. Essas áreas estão
representadas na cor laranja. Há a outra mancha, que mostrei
anteriormente, referente à área de proteção de mananciais.

Há alguns desafios de combate à erosão marinha na parte costeira e
• prevenção de alagamento. Há também uma preocupação maior com
• habitação em áreas de risco.

Sobre a infra-estrutura, os grandes desafios são o transporte público
de qualidade e o sistema viário mais articulado e interativo. Há
algumas linhas em nossa configuração linear. Faz-se um sistema
radial, partindo do centro de Recife, ou seja, da ilha onde se iniciou o
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processo de ocupação da metrópole, e saem linhas radiais,
comunicando-se com o restante do Estado.

Com relação aos aspectos sociais, essa região possui 3.330.000
habitantes. Trata-se de um desafio, porque há uma ocupação
bastante densa nessa região, representando 42% da ocupação do
Estado, concentrando-se uma população urbana superior à ocupação
urbana do Brasil, que está em torno de 81,5%. Em nossa região, essa
ocupação representa 95%. Estamos falando de uma população
totalmente urbana, com os sérios conflitos provenientes desse
processo de ocupação. A pirâmide etária representa uma população
extremamente jovem, em percentual bastante elevado. Trata-se de
um desafio, porque esse jovem está fora da atividade econômica e
sem muitas opções. O jovem é a causa e o efeito da violência. Esse é
um dos maiores desafios da nossa região metropolitana.

Quanto à área urbana, há um território ocupado pela própria
configuração. Trata-se de uma fatia estreita da costa, representando
uma ocupação de 12% e apresentando o desafio da proliferação.
Esse problema não é comum. Concluímos um trabalho, identificando
as ocupações clandestinas e irregulares na Região Metropolitana de
Recife e, simultaneamente, em Brasília e em Curitiba. Trata-se de um
problema constante das grandes metrópoles a questão da proliferação
dos loteamentos clandestinos e irregulares, sem falar na população de
risco e de favelas.

Nossa estratégia de planejamento começou em 1999, focando não
apenas a Região Metropolitana, mas o Estado como um todo. E o
Estado num contexto regional, região Nordeste, fazendo toda uma
leitura do raio de influência dessa região, das principais cidades em
relação às regiões próximas de Estados vizinhos.

Aí fizemos toda uma estratégia de desenvolvimento tendo em vista
os pólos, os eixos de atividade econômica, as cadeias produtivas e os
arranjos produtivos locais.

E assim que enxergamos o Estado, é assim que trabalhamos desde
1999, com toda estratégia de desenvolvimento local voltada para os
arranjos e cadeias produtivas e os eixos de conhecimento, a partir dos
centros tecnológicos, observando as especificidades locais,
principalmente respeitando as questões ambientais de cada região.

E assim que enxergamos a metrópole neste contexto,
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principalmente no desafio de projetá-la além do local, ou seja, nos
eixos de competitividade, mas também buscando maior inserção
social.

E assim que temos trabalhado. Foi assim o Plano Plurianual de 1999
a 2002 e assim é o Plano Plurianual de 2004 a 2007, buscando
desafios nas linhas de competitividade e de habitabilidade, buscando
um foco central de maior inclusão social.

Temos aí alguns resultados quantitativos de um fundo de
desenvolvimento de Pernambuco. Temos isso espacializado,
quantificado por ações em todas as temáticas utilizadas. Temos esse
percentual também que contabilizamos como índice de
desenvolvimento regional, ou seja, a fatia de recurso financeiro que foi
alocada "per capita" em região de desenvolvimento.

Aí temos espacializados os eixos e os percentuais em que foram
alocados esses investimentos ou esses recursos no período passado.

Aí estão listadas as principais ações executadas e em execução, no
eixo da habitabilidade, no período de 1999 a 2003, e também no eixo
de competitividade. Aí destacamos algumas questões do Programa
Viva o Morro, de que, mais adiante, falaremos um pouco. Aí estão
listadas ampliação de aeroporto, de metrô e outras ações.

Passo agora a falar sobre alguns exemplos de projetos ou ações
que foram implantadas, algumas delas no eixo institucional do
Conselho de Desenvolvimento da Região - CONDERM.

Um dos programas que tem tido bom êxito é o Programa Viva o
Morro, uma ação institucional da Câmara Metropolitana de Meio
Ambiente e Saneamento que, desde 1997, trabalha em parceria com
as Prefeituras da região metropolitana, principalmente aquelas que
têm em seu território áreas de ocupação de risco. Aí temos alguns
dados dessas áreas e dessa população.

Ai têm-se os dados do Programa Viva o Morro e algumas ações
realizadas. Há um quadro demonstrativo dos recursos, alguns já
empregados, outros já resolvidos, alguns já realizados e outros que
passaram a integrar o Orçamento Geral da União - OGU - do Governo
Federal, através do Ministério da Integração.

Outro projeto dentro do sistema gestor, de habitabilidade, é o projeto
de infra-estrutura em áreas de baixa renda, numa área de grande
densidade habitacional de maior ocupação de favela e de pobreza é o
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Pró-Metrópole. É um programa que já está assinado com o Banco
Mundial. Os investimentos são da ordem de 84 milhões e já foram
repassados. Esse é um projeto já iniciado e tem prazo de cinco anos
de durabilidade.

Há um projeto de saneamento com o governo japonês, para acabar
com o déficit de saneamento na área de saneamento ambiental,
principalmente de drenagem e esgotamento sanitário.

Há outras ações de habitabilidade, parque metroviário, Nascedouro
de Peixinho, como projeto de competitividade, Parque Itacaruna e
antiga fábrica têxtil. Temos um projeto de competitividade, o Porto
Digital, no bairro do Recite. Trata-se de um projeto da indústria de
informática, que obteve resultados positivos.

Desafios: projeto de competitividade e plano de segurança. Trata-se
de uma ação que está para ser assinada no dia 17 deste mês com o
Ministério da Justiça. Também é institucional com a participação da
sociedade civil organizada, por meio da câmara. Temos um desenho
da organização da câmara metropolitana, fazendo interação com
todos os agentes.

As duas últimas transparências tratam do PPA, que deixarei para os
senhores. Aí está espelhado todo o planejamento a partir das
principais ações realizadas, do conhecimento e dos principais
problemas. Estão os dois eixos, competitividade e habitabilidade, com
todos os projetos e ações que serão desenvolvidos.

Parece-me que este vai ser o século das metrópoles. Estamos
falando de 15 cidades mundiais ou megacidades com mais de 15
milhões de habitantes, de 40 com 5 milhões, e de mais de 300 com 1
milhão de habitantes. No Brasil, 1/3 da população mora nas 12
maiores metrópoles. A forma, a estrutura, o território e o
funcionamento das cidades requerem estudos, planejamento e gestão
em escala regional. Os senhores estão de parabéns, pois tratam do
ponto mais crítico da realidade brasileira. Obrigada.

Palavras do Sr. Fernando Ortiz
Boa noite a todos. Cumprimento os companheiros da Mesa, na

pessoa da Deputada Cecília Ferramenta, que coordena os trabalhos,
todas as autoridades presentes e todos os mineiros. E uma grande
honra para nós, do ABC, participar deste debate, tão oportuno e
importante.
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Há 30 anos trabalho na região do ABC e, nos últimos 7, trabalho

no Consórcio lntermunicipal do Grande ABC, que, na verdade, é uma
construção institucional, que, como mostrarei aqui, envolve um tripé
de instituições. Também vivi essa experiência da constituição das
regiões metropolitanas, que, em São Paulo, aconteceu em 1974,
quando estava iniciando minha carreira. Passei por certa frustração ao
ver o fracasso das estruturas de planejamento na região
metropolitana. Por causa da falta de planejamento, enfrentamos forte
crise.

A região do ABC tinha grande potencial de desenvolvimento. Por
encontrar-se no caminho entre o Porto e a Capital, atraiu grande
número de empresas. Nos anos 80, verificamos a falta de um
planejamento da região metropolitana. Essa potencialidade começou
a se transformar em deseconomias externas, e as empresas,
percebendo isso, começaram a sair da região do Grande ABC,
ensejando uma crise econômica e social muito séria.

Nesse contexto, os municípios do ABC estão diante desse vazio de
planejamento, dessa ausência da região metropolitana. Mais ao final,
tentaremos pontuar as razões pelas quais essas estruturas
metropolitanas, em geral, não funcionaram. Tivemos o depoimento da
região de Belo Horizonte. A própria companheira de Recife disse que
houve um vácuo durante um certo período, o que atribuímos, em
parte, à gênese, à maneira como foram constituídas e estruturadas as
regiões metropolitanas.

Trouxe um conjunto de "slides" que, espero, ajude a ilustrar
rapidamente, pois as imagens falam mais que mil palavras. Trata-se,
sobretudo, de uma experiência, pois as idéias movem, as experiências
arrastam. A experiência desses últimos 13 anos, desde a constituição
do Consórcio de Municípios e, depois, de seus braços de atuação,
tem sido uma experiência bem-sucedida, apesar de seus problemas.
Mas é uma experiência concreta. Espero, com isso, trazer algumas
luzes para este debate tão importante.

A Região Metropolitana de São Paulo reúne 39 municípios, com 18
milhões de habitantes, e a nossa região do ABC está no Sudeste da
região metropolitana, com 2.300.000 habitantes, numa área que
representa cerca de 13% da área metropolitana, que é de 840km2.
Temos cerca de 8.000km 2 na região.
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Os sete municípios são: São Bernardo, Diadema, São Caetano,

Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que é o
município menor, com 11 mil habitantes. A região construiu toda uma
identidade a partir dos caminhos do planalto paulista para o litoral,
para o porto, para São Vicente, a começar pela velha estrada do
Caminho do Mar, em 1700. Depois, veio a ferrovia, que agregou todos
esses municípios mais ao Leste, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra. Em seguida, veio a Via Anchieta, que foi um
marco para o desenvolvimento industrial da região, com a entrada da
indústria automobilística. E, mais recentemente, a Via Imigrantes.

Consideramos que esse fator viário foi o grande instrumento de
agregação e de construção da identidade regional, embora haja
diversidades claras entre os municípios, seja na implantação urbana,
seja no perfil econômico e social desses sete municípios. Para terem
uma idéia das características, estamos na borda do planalto paulista,
junto aos contrafortes da serra do Mar. Temos as vertentes da serra
do Mar e Santos, aqui embaixo. Há um dado importante da região.
Existe um grande reservatório da Billings, que inicialmente foi
projetado e implantado para a produção de energia elétrica para a
região de São Paulo. Uma usina hidrelétrica para aproveitar o
potencial de 700m de desnível que há entre a região de Santos e a
região do planalto, e que hoje ganhou um outro perfil, sendo um
importante reservatório de manancial de abastecimento para a região
de São Paulo, que é muito crítica nesse aspecto. Acho que apenas
São Paulo e a Cidade do México não estão na foz dos grandes rios,
mas na cabeceira.

Portanto, a questão hídrica (o abastecimento de água para a região
da metrópole paulista e a preservação dos mananciais hídricos) é
muito importante. Toda essa região mais sombreada constitui a área
de proteção da bacia da Billings. A área de proteção constitui mais da
metade de todo o território do ABC paulista.

Temos os dados estatísticos sobre nossos municípios. São
Bernardo é o que tem maior população, com 700 mil habitantes. Em
contrapartida, temos o Município de Rio Grande da Serra, o menor.
No total, temos 2.300.000 pessoas agregadas nessa região.

Aqui vemos o perfil das receitas municipais. Há um "dégradé", uma
diferença importante entre os municípios, o que não impede que
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atuem, nos últimos anos, de maneira irmanada.

Quanto à receita "per capita", quando se compara à receita por
população, vemos que São Caetano é o município mais privilegiado.
Não épor acaso que tem o melhor índice de qualidade de vida do
País. E um território pequeno, com população estável há mais de 20
anos. Tem receita importante da indústria automobilística, instalada,
em parte, em São Caetano.

Sobre a constituição do consórcio, veio como resposta a esse
vácuo, à necessidade de responder à ausência da região
metropolitana e de se construir um processo de planejamento para a
retomada do desenvolvimento da região, que passava por forte crise.
Essa crise se prolongou pela década de 50, e em 1990 constituiu-se o
consórcio intermunicipal.

A partir da interlocução que os municípios quiseram estabelecer com
a sociedade, foi constituído o Fórum de Cidadania do Grande ABC,
das entidades da sociedade de todo o Grande ABC. Mais de 100
entidades se uniram para estabelecer interlocução institucional com o
consórcio dos municípios.

Nesse processo de crise, tivemos a experiência das câmaras
setoriais, que foi muito importante. A proposta surgiu do ambiente
sindical, para construir um diálogo entre trabalhadores, empregados e
o Governo em seus três níveis, federal, estadual e municipal. Naquele
momento, permitiu-se a construção de acordos, consensos em que se
encontrou um modelo de solução de problemas.

Antes de ser um confronto, uma explicitação de conflitos, foi a busca
de uma negociação que pudesse constituir um processo virtual em
que todas as partes pudessem ganhar.

A partir desse pequeno modelo setorial, em 1997 se constituiu a
Câmara Regional do Grande ABC, em que se pensava em todas as
políticas públicas regionais. Tínhamos interlocução forte com a
sociedade por meio do fórum. Na época, convidamos o Governo do
Estado a compor a Câmara Regional, que não tem personalidade
jurídica, mas tem estatuto e impõe-se pela vontade política das partes.

Em 1998, surgiu o subcomitê, estrutura que nasceu da legislação
hídrica. Constituímos uma subacia do alto do reservatório Billings e do
Alto do Tamanduatei, em Meninos. Esse subcomitê é órgão
independente, tendo vínculo direto com as estruturas do Estado, mas
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está em permanente diálogo com as estruturas do consórcio e a
Câmara Regional. Tem sede no mesmo prédio.

Para fomentar o desenvolvimento do setor privado - reclame das
pequenas e das médias empresas no processo de reestruturação
industrial, de modernização e de automação -, constituiu-se, em 1998,
a agência de desenvolvimento do Grande ABC, e, em dezembro de
2002, instalamos sede própria em Santo André.

O financiamento do consórcio foi concebido de maneira solidária e
proporcional. E totalmente financiado pelos municípios, que participam
com cotas proporcionais a suas receitas. O orçamento anual gira em
torno de R$1.200.000,00, cobrindo os custos administrativos, uma vez
que o corpo técnico é pago pelas Prefeituras. Sou técnico de carreira
da Prefeitura de São Bernardo. Cada Prefeitura coloca um ou dois
técnicos à disposição, dependendo das possibilidades. As
deliberações são tomadas no âmbito do conselho dos sete Prefeitos,
com o apoio do corpo técnico. Os grupos temáticos são constituídos
por técnicos dos municípios, que desenvolvem discussões, levando-as
à deliberação dos Prefeitos. A Presidência do Conselho se dá por
rodízio. Cada Prefeito cumpre mandato de um ano, para que todos os
municípios tenham a oportunidade de assumir a coordenação geral
dos trabalhos. Atualmente, Diadema está na gestão.

Os processos deliberativos não se dão por votos. Os grupos de
trabalho discutem a questão exaustivamente, até alcançarem o
consenso; caso contrário, afastamo-la para deliberação posterior. O
Conselho Deliberativo se reúne trimestralmente, e o comitê executivo,
mensal ou quinzenalmente, dependendo do número de deliberações.

Os participantes são o Governo do Estado, as Prefeituras,
parlamentares - Vereadores, Deputados Estaduais e Federais -, fórum
da cidadania, entidades empresariais, associações industriais e
comerciais, sindicatos e entidades não filiadas diretamente ao fórum
da cidadania, mas membros da Câmara regional. O Conselho
Deliberativo compõe-se de 43 membros, com grupos temáticos
envolvendo o Estado e a sociedade civil. O ato de instalação contou
com a presença do Governador, das autoridades da região e da
sociedade civil, que apoiaram a iniciativa.

Essas são reuniões do Conselho Deliberativo que, dependendo do
período, são trimestrais ou quadrimestrais.
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Por último, em 1998, sentimos a necessidade, como já disse, de

ter uma agência de fomento, que foi estruturada com o fim de,
primeiro, constituir um banco de dados econômicos e sociais para a
região. Segundo, desenvolver um "marketing" regional. De repente,
nos demos conta de que, apesar de todo o potencial e da pujança
econômica da região do ABC, a imagem que se tinha externamente
não era muito positiva. Transparecia mais a imagem de um ambiente
de conflitos e dificuldades, fruto dessa crise vivenciada. Terceiro,
constituir um fundo de apoio e financiamento para as pequenas e
médias empresas. Os participantes são associações comerciais e
industriais da região como CIEP5, sindicatos, SEBRAE, empresas dos
pólos mais importantes como o petroquímico e do setor
automobilístico, e as universidades instaladas na região. Cabe
destacar aí que o financiamento dessa agência não é feito só por meio
dos recursos públicos. Os municípios participam com 49%, mais a
sociedade civil, através dessas entidades, que têm 51% das ações, o
que lhes permite, portanto, o controle dessa agência e, de certa forma,
garante sua continuidade, independentemente da vontade política dos
Prefeitos que possam passar pelo ABC.

Os trabalhos dos departamentos técnicos são levados mensalmente
à análise da agência, que tem uma diretoria própria. Inicialmente, a
direção da agência ficou com o setor público, por vontade do próprio
grupo parceiro, mas, desde o ano passado, a Diretoria é da entidade
civil, no caso, o grupo de empresários do setor petroquímico, que
assumiu a Presidência. Assim, sucessivamente, já decidiram que
haverá um rodízio a cada dois anos entre as várias entidades
parceiras. Aqui está a assembléia de fundação, para ilustrar.

Queremos apresentar, de um elenco muito grande, apenas algumas
realizações importantes, resultado desse processo de planejamento e
articulação de ações conjugadas em parceria, não só com o Governo
do Estado e os municípios, mas também com a sociedade civil. E o
caso das obras civis viárias e de drenagem, como vou mostrar, em
que boa parte das áreas foram cedidas por empresas que, nesse
processo de diálogo permanente, sentiram uma confiança no
processo, a ponto de ceder áreas, o que é muito raro, porque os
custos de desapropriação são muito elevados. Já fizemos uma série
de obras de recuperação das nossas principais vias da região - Av.
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dos Estados e Via Anchieta, que tinham alguns gargalos em
trevos e alguns trechos da Av. do Estado.

Aqui, um conjunto de obras de macrodrenagem, de piscinões que
são várzeas artificiais para resgatar aquilo que os rios da nossa região
perderam, pois os processos de inundação na região eram muito
freqüentes, com repercussões econômicas e sociais muito fortes. Foi
uma parceria com o Governo do Estado, que tinha desenvolvido um
plano de macrodrenagem. Começamos as obras pelas cabeceiras dos
rios. Podem ver que esses pontos azuis foram as primeiras obras
executadas, e os pontos amarelos foram as obras executadas em
uma segunda etapa. Já temos 13 piscinões prontos e três em obras,
com 2.500.000m 3 já implantados, e o projeto total prevê 5.000.000m3.
Com isso esperamos eliminar de vez os problemas de enchente na
região. Fotos de alguns desses piscinões. Desde pequenos piscinões,
com 80, 1 00.000m 3, até um gigante de 800.000m 3 na região de Mauá,
em terrenos cedidos pelas empresas da região.

Aqui, um momento de inauguração de um grande hospital regional,
compartilhado por todos os municípios da região do ABC. Na verdade,
são dois. O maior, em Santo André, e outro, um pouco menor, em
Diadema. São hospitais de especialidade, focados, sobretudo, nas
ocorrências mais incidentes na região do ABC, sobretudo
traumatologia. Dadas as vias que atravessam a região, temos um
grande número de acidentes.

Há uma negociação importante com o Governo do Estado para a
implantação do rodoanel. O Estado implantou todo o trecho 5, em
amarelo, e a segunda etapa seria o Anel Norte. Como a região do
ABC é articulada e organizada, o Estado inverteu a prioridade,
colocando o trecho sul do anel, pois o plano inicial era apenas até a
Via Anchieta. Nossa contrapartida será o prolongamento do trecho até
Mauá, o que é muito importante, pois é a última região com áreas para
implantação de indústrias. Assinamos um acordo com São Paulo e
Guarulhos para que, até a implantação do trecho leste, melhore-se a
ligação com o aeroporto de Guarulhos, numa parceria que supera a
região do Grande ABC, de São Paulo e de Guarulhos.

O MOVA é o programa de alfabetização de adultos, coordenado
pelos sindicatos da região, atualmente pelo dos metalúrgicos em
parceria com municípios que oferecem professores, enquanto o



2258
Estado viabiliza as salas de aula. Há um programa com crianças e
jovens que põe à disposição uma rede de serviços. Recentemente,
incluíram um trabalho com os menores infratores, com a implantação
de um programa de liberdade assistida. Para 2004, estão previstas
duas unidades de internação destinadas aos casos mais graves.

Nos últimos dois anos começou uma importante articulação com o
Governo Federal, em grande parte construída pela representação dos
Deputados Federais, que passaram a apresentar emendas coletivas
independentemente de partidos. Com  isso, iniciamos a implantação de
coletor - tronco a partir de Ribeirão Pires e Mauá, que será muito
importante para o saneamento da região e para a garantia da
preservação da qualidade de água da represa.

Naturalmente, com a eleição de um Presidente da região, temos
uma atenção mais presente. Entretanto isso não se deve ao tato de o
Lula ser Presidente, mas ao trabalho desenvolvido, pois a região tem
articulação e um plano elaborado. Construímos, a partir de 2000, um
plano estratégico, o que nos dá a fundamentação necessária para a
busca de recursos. Este ano visitaram-nos os Ministros da Saúde, da
Casa Civil e das Cidades. Agora estamos concluindo um conjunto de
propostas para financiamentos de projetos nos setores de
saneamento, saúde, habitação e infra-estrutura. A agência constrói
parcerias importantes com entidades de fomento da Europa, da
América e dos Estados Unidos, além de uma rede de incubadoras de
pequenas empresas. Destaco a implantação de um posto avançado
do BNDES para o financiamento dos negócios de pequeno porte,
facilitando o processo burocrático.

Esse conjunto de instituições constitui o que denominamos Sistema
de Planejamento Regional do Grande ABC, que reproduz, em
pequena escala, um modelo que deveria ser o da região
metropolitana.

Destaque-se que toda essa construção, ao contrário do que
aconteceu com o modelo metropolitano, tal como temos até aqui, ao
invés de surgir de cima para baixo, nasceu de uma experiência de
baixo para cima. Atribuo grande parte desse sucesso a essa
construção que vem da vontade política da sociedade civil e à qual a
expressão política vem atender.

O planejamento estratégico da região está estruturado segundo sete
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grandes eixos. Houve todo um processo de debate com a
sociedade, com a participação muito grande de entidades, que se
consubstanciou em um conjunto grande de programas.

Seria, talvez, longo detalhar esses programas aqui, mas é
importante dizer, como disse, que estão baseados em sete eixos. Um
deles é educação e tecnologia. Um outro seria a sustentabilidade das
áreas dos mananciais, que é fundamental não só para a região do
ABC, mas para a toda a Grande São Paulo. Outro seria acessibilidade
e infra-estrutura, que são fundamentais para a estrutura econômica da
região. A busca da diversificação e o fortalecimento das cadeias
produtivas, sobretudo aproveitando esse potencial dos mananciais
para o turismo de lazer, histórico e ecológico, pois temos um
patrimônio histórico importante e uma reserva de floresta de mata
atlântica também muito importante.

Há de se destacar a busca de um resgaste da qualidade de vida
urbana. Como sabem, as regiões que sofrem um desenvolvimento
industrial explosivo, como é o nosso caso, deixam um passivo de
qualidade ambiental e arquitetônica muito sério. Buscamos, então, um
convênio com os cursos de arquitetura da região, a fim de trabalhar
essa questão.

Quando falamos de identidade regional e estruturas constitucionais,
estamos falando dessa construção que estamos fazendo no ABC,
envolvendo a busca da melhoria da qualidade das nossas estruturas
públicas, com a modernização, com a informatização, com maior
participação nas nossas câmaras. Nesse ponto os nossos veículos de
comunicação têm dado uma colaboração importante, já que montaram
até mesmo um sistema de avaliação permanente das nossas
estruturas de serviço nas Prefeituras e nas Câmaras Municipais,
tornando-se uma maneira efetiva de a sociedade civil organizada
colaborar para que se melhorem as estruturas institucionais.

Há também a questão da identidade da região, que não era muito
definida, até porque mais de 60% da população do ABC hoje ainda é
constituída de migrantes, ou seja, pessoas que não nasceram na
região e que, portanto, ainda não têm uma identificação forte com a
região.

Um outro ponto seriam os programas de inclusão social.
Naturalmente, esse crescimento explosivo trouxe um progresso
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econômico, mas deixou um passivo social muito grave, com uma
grande parcela da população vivendo em condições precárias de
habitação. Assim, políticas de inclusão sociais são fundamentais, a fim
de resgatar a qualidade de vida da região.

Passo rapidamente ao detalhamento de alguns desses vários
programas, por achar que esse não é exatamente o foco deste
debate, que está mais voltado para a discussão institucional das
regiões metropolitanas.

Para efeito de debate, gostaria de referir-me a algumas questões
que nos parecem relevantes na concepção atual das regiões
metropolitanas.

Gostaria de referir-me à questão da composição autoritária. A nossa
região talvez seja a mais antiga, foi constituída ainda nos anos 70,
portanto, no período militar, de cima para baixo. A adesão dos
municípios não é voluntária. E essa nos parece ser uma questão
fundamental para que se adapte bem às necessidades da região. Não
há respeito às diversidades e às necessidades sub-regionais. Somos
uma sub-região dentro da região metropolitana. Não queremos ser
uma região metropolitana, queremos apenas ter o reconhecimento
institucional de uma sub-região que tem uma identidade e, portanto, já
mostrou a capacidade de auto-organizar-se e espera que o Estado
legisle apenas para articular essas várias ações sub-regionais e dê o
suporte necessário de recursos, mas deixando aos municípios
flexibilidade para adaptar a legislação específica, a ambiental, de uso
do solo e das necessidades sub-regionais.

Não há fiscalização. O Estado legisla, o que é sua atribuição, mas
não tem um corpo de fiscalização. No nosso caso, isso levou a uma
situação caótica, sobretudo na área de proteção dos mananciais.

As regulamentações legais devem passar em detalhes pela
Assembléia Legislativa. E uma deliberação lenta e difícil, uma vez que
as regiões metropolitanas não têm uma representação proporcional.

Em São Paulo, percebemos que a representação dos Deputados do
interior é muito mais forte, portanto, não estão suficientemente
sensibilizados para fazer modificações rápidas. Basta pensar que
nossa lei de proteção dos mananciais é de 1979, com graves
distorções, gerando prejuízos muito grandes e uma ocupação
desordenada da região. Por ser excessivamente restritiva e sem
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fiscalização, sofreu uma alteração de caráter geral pela
Assembléia Legislativa e ficou dependendo, há cinco anos, de uma
regulamentação posterior. Essa regulamentação ainda não foi feita e,
portanto, ainda vigora a legislação de 1979.

Quero falar da dificuldade de dependermos de detalhamento por
regulamentação do Estado ou da Assembléia Legislativa. A
regulamentação da lei estadual poderia ter sido delegada às Câmaras
Municipais, estabelecendo-se apenas as diretrizes.

Alguns princípios poderiam nortear uma reforma dessa legislação. E
fundamental - e temos debatido isso com o Governo Federal - fazer
uma reformulação de alguns artigos da Constituição Federal, no que
tange à competência dos entes federados e das associações de
municípios, que não são reconhecidos institucionalmente. Portanto, há
dificuldades na captação e na gestão dos recursos públicos.

Respeito à autonomia municipal, garantindo que a adesão a essas
ações e às regiões metropolitanas sejam voluntárias e que os
municípios tenham um papel deliberativo; reconhecimento das ações
sub-regionais; garantia de representação da sociedade civil
organizada.

Que os Estados, formalmente, tenham recursos específicos,
previstos para as regiões metropolitanas e previamente negociados
com os municípios da região.

Que a fiscalização, mesmo da legislação, no âmbito estadual, seja
delegada aos municípios.

Que as normas, no nível estadual, sejam apenas diretrizes gerais,
deixando essa regulamentação para os municípios.

Era o que tínhamos a trazer como experiência e contribuição para o
debate. Cumprimentamos pela iniciativa dessas discussões
oportunas. Se não vierem modificações, não teremos, num futuro
próximo, uma realidade promissora para nossas regiões, sobretudo
para as regiões metropolitanas. Isso repercutirá na organização de
todo o País. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Terminada a fase de exposições, passaremos à

fase dos debates. A Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
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mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar os
debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas.

Debates
A Sra. Presidente - Iniciaremos o debate. Já foram apresentadas à

Mesa três perguntas. A primeira é dirigida à Sra. Maria José por
Marcelo Machado do Instituto Horizontes: "De onde vêm os recursos
do fundo? Qual a composição do Conselho? Há novas regiões
metropolitanas? Qual o critério para defini-Ias? Qual o papel técnico
da FIDEM na criação da Agência? A senhora conhece detalhes do
Plano Estratégico da Região Metropolitana?".

A Sra. Maria José Marques Cavalcanti - Os recursos do fundo
resultam de várias fontes, como parcerias internacionais,
privatizações, etc. De acordo com o programa governo-município,
todos os recursos são alocados nas prioridades, que são definidas
nos fóruns. No caso da região metropolitana, o fórum é o Conselho de
Desenvolvimento da Região.

Os recursos de 1999 a 2002 vêm essencialmente da privatização de
nossa companhia de energia. A deliberação é feita no Conselho tendo
em vista as prioridades.

O Conselho é composto pelos 14 Prefeitos titulares, sem suplência,
ou seja, não podem ser substituídos no caso de voto, e por 14
membros do Estado: 10 Secretários e 4 Presidentes de órgãos. A
participação do Legislativo se dá por meio de 3 Deputados Estaduais
e 14 Vereadores, com assento como consultores.

Não há outras regiões metropolitanas em gestação. Há um
movimento contínuo de regionalização. O Estado de Pernambuco é
longitudinal e tem duas cabeças: a região metropolitana e a de
Petrolina, onde há a formação de uma região integrada de
desenvolvimento, a qual faz uma regionalização com o Estado da
Bahia.

A FIDEM passou a ser agência junto com outro órgão, que era o
Instituto de Pesquisa de Pernambuco, estando os dois vinculados à
Secretaria de Planejamento. A Agência é o órgão de apoio técnico ao
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CONDERM.

Quanto aos detalhes do Plano Estratégico da Região Metropolitana,
além do Plano Diretor elaborado em 1998, temos um planejamento
estratégico terminado em 2002 e aprovado pelo CONDERM. Esse
plano contou com a parceria do Banco Mundial, do IPER e do (...), que
o financiou.

A Sra. Presidente - Temos duas perguntas dirigidas ao Sr. Fernando
Ortiz. A primeira é de José Nélson de Almeida Machado, da
Sociedade Mineira de Engenheiros. Há uma questão para a Sra.
Maria José, mas já foi respondida. "Em Recife e no ABC, qual é o
órgão contratante das obras?"

O Sr. Fernando Ortiz - No caso do ABC, essa é uma das
dificuldades a que me referia, no tocante à necessidade de
reformulação da Constituição Federal no que diz respeito ao
reconhecimento institucional dos consórcios. Os consórcios não
podem contratar obras diretamente. A contratação é feita pelos
municípios. Após feitas as parcerias com municípios, eventualmente
são repassadas partes dos recursos por meio de convênios.
Gostaríamos de poder contratar obras e serviços diretamente,
particularmente no que tange ao tratamento de lixo, algo que tem sido
resolvido coletivamente, mas tem sido arcado pelo Município de
Mauá, que concedeu o serviço a uma empresa privada, embora
pudesse ser gerido pelo consórcio de municípios.

Também na manutenção do conjunto de piscinões, haverá
necessidade de se fazer um contrato regional. Há ganhos de escala
importantes por se ter um contrato regional para a manutenção dos
piscinões, mas essa é uma possibilidade legal que ainda não temos.

A Sra. Maria José Marques Cavalcanti - Não somos agentes de
execução. Todas as execuções são feitas por meio de convênios de
repasse com os municípios prioritariamente. Quando não pelo
município, pelas Secretarias de Estado que têm o papel de execução.
Mas não fazemos execução em hipótese alguma, pois somos órgão
de planejamento territorial e regional.

Ainda respondendo à outra pergunta, as demais regiões têm
comissões de desenvolvimento e um gerente que delibera sobre
planejamento e prioridades regionais.

A Sra. Presidente - Pergunta de Clésio Galvão, do UNICENTRO
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Isabela Hendrix: "Como é feita a votação, tanto no Conselho de
Prefeitos quanto na Câmara do ABC? Há proporcionalidade
populacional ou econômica?".

O Sr. Fernando Ortiz - Não há proporcionalidade econômica. Cada
município tem direito a um voto apesar da participação proporcional
no custeio do consórcio. Mas o corpo técnico tem acompanhado,
nestes sete anos, as reuniões de deliberações dos Prefeitos, e não
me lembro de um único caso em que a deliberação tenha sido feita
por voto. Em 100% dos casos, as deliberações se dão por consenso
e, quando não há consenso, os Prefeitos preferem adiar a votação a
ter um deles derrotado. O mesmo tem ocorrido nas assembléias da
Câmara Regional: quando não há consenso das partes, o tema é
adiado. Fomos descobrindo, com a prática, a força da solidariedade
construída, que exige respeito às diferenças. E, quando não há
consenso, convém não avançar, embora o Estatuto diga que há
possibilidade de decisão por voto. Mas a cultura do consenso é a que
predomina.

A Sra. Presidente - Pergunta ao Prefeito Chico Ferramenta, de
Márcia Helena, estudante da PUC: "O senhor focalizou as realizações
da AMEVALE. A julgar pelos índices apresentados, a gestão
regionalizada só trouxe benefícios, mas certamente, nessa gestão
conjunta, terão surgido obstáculos. O senhor não vê desvantagem
alguma na gestão regionalizada?"

O Prefeito Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino - Aproveito a
oportunidade para fazer uma citação do Guimarães Rosa: "Tudo é e
não é". Na verdade, temos de destacar as vantagens. O que não é
vantagem não citaremos como desvantagem, mas como desafio. O
grande desafio foi exposto neste debate. Temos de encontrar
caminhos para que a legislação possa contribuir, a fim de termos a
região metropolitana funcionando e cumprindo o seu papel, como um
espaço de democratização, de debate, de discussão, de planejamento
e de envolvimento da sociedade. O mais importante é a participação
organizada da sociedade. As vantagens são essas que enumeramos,
e os desafios são aqueles expostos neste seminário. Obtivemos
algumas experiências, que ainda acontecem, resultantes de uma
legislação criada com o objetivo contrário. No passado, pretendeu-se
criar uma centralização e retirar a autonomia dos municípios. Estamos
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assistindo a uma evolução, envolvendo a sociedade, os
urbanistas, os técnicos e a discussão política.

Com esta discussão, já estamos percebendo os resultados dos
consórcios e das leis oriundas de baixo para cima, como a que criou a
Região Metropolitana do Vale do Aço. Creio que o caminho seja esse.
As vantagens são exatamente as oportunidades que temos, como
esta, de estar discutindo mudanças. Acredito que Minas Gerais
poderá, por intermédio deste seminário, apontar para um debate
nacional, envolvendo o Congresso, a fim de proporcionar legitimidade
e condição de funcionamento adequado e legítimo às regiões
metropolitanas.

O Vereador Denilson Aparecido Martins - Boa-noite. Cumprimento a
Deputada Cecília Ferramenta, que coordena os trabalhos nesta noite.

Prefeito Calixto, Presidente da AMBEL, ficamos tristes ao perceber
que, até agora, essa Assembléia não avançou em ações coordenadas
para atender à demanda desses 32 municípios. Doravante, com a
presença de V. Exa., talvez possam ser produzidos efeitos e
resultados.

A AMBEL, com o Governo do Estado, possui algum cronograma de
ações integradas, a fim de aplacar o grande déficit social que os
municípios à margem de Belo Horizonte vêm tendo, como a questão
dos idosos, dos asilos clandestinos, dos menores infratores, das
casas de passagem, do aumento assustador da violência e do trato
ambiental? Esgotos vêm sendo jogados nos mananciais a céu aberto.
Poderia haver a participação da COPASA, que o Governo do Estado,
por omissão, não diligencia para o tratamento desse esgoto?

O Prefeito não vê uma possível união entre a AMBEL e a
GRANBEL? O senhor já foi Presidente da GRANBEL. Parece-me que
essa divisão, essa divergência e essa competição impedem o bom
desempenho e o sucesso tanto de uma quanto da outra. Para que
duas associações, uma Assembléia dos Municípios da Região
Metropolitana, e outra Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com finalidades bem parecidas, que
não desempenham bem? Por que não providenciar uma união? Essas
são as minhas duas perguntas. Agradeço desde já.

O Prefeito Carlos Alberto Parrillo Calixto - Em primeiro lugar,
esclareço que, em menos de dez meses, já foram realizadas muitas
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ações.

As ações mais relevantes foram as pré-conferências das cidades,
que conseguimos realizar em 32 municípios da Região Metropolitana.
A nossa Região Metropolitana foi a primeira a entregar esses
resultados ao Governador, à Secretária de Estado e ao Ministro Olívio
Dutra. Segundo, já formamos as nove comissões que tratam dos
vários assuntos comuns aos municípios: segurança, saneamento, uso
do solo e tantos outros. Essas nove comissões, pela primeira vez na
história dos dez anos da AMBEL, já fizeram várias reuniões. Terceiro,
elegemos uma comissão que está tratando de buscar os técnicos para
formular o Plano Diretor.

O mais importante de tudo é que agora temos um trabalho feito a
muitas mãos, com Vereadores, ONGs, esta Assembléia, que está
dando mais uma vez esse grande exemplo, o Governador, a
Secretaria e o Ministério. As decisões serão tomadas, mas todas as
obras que faltam para resolver os grandes problemas da região
metropolitana são de grande vulto, caríssimas. Quanto às pequenas,
todos os Prefeitos já fizeram. Precisamos agora de grandes
intervenções, partindo de um planejamento macro que será capaz de
resolver os grandes problemas que nenhum Prefeito sozinho
consegue resolver.

O Sr. Gustavo Gomes Machado - Boa-noite a todos. Pelo adiantado
da hora, tentarei ser sucinto nas perguntas que serão dirigidas ao Dr.
Fernando e à Dra. Maria José. Antes de mais nada, gostaria de
elogiar a iniciativa do Consórcio do ABC Paulista, sempre lembrado na
literatura como exemplo bem-sucedido de associativismo municipal,
em que os municípios conseguiram chegar a um nível de
entendimento valorizando-se mutuamente.

Estou cada vez mais convencido de que o elemento essencial para
se fazer qualquer tipo de gestão regional é a idéia de solidariedade
intermunicípios. Essa capacidade de articulação é elogiável.

Essa idéia de voluntarismo dos Prefeitos, como o senhor falou, em
que as deliberações são sempre buscando-se consenso, ocorre
justamente para não quebrar o equilíbrio existente entre os
municípios. Avalio que um dos vários motivos que facilitam essa
articulação das Prefeituras seria um certo equilíbrio dos municípios
que compõem o ABC paulista.
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Pela manhã, vários palestristas colocaram que um dos

problemas que inviabilizam regiões metropolitanas é a existência de
uma megacidade, muito maior que as outras, que sempre se coloca
em situação de dificuldade de articular com os outros.

Gostaria que o senhor esclarecesse algumas questões jurídicas.
Nesse contexto, ao mesmo tempo em que o voluntarismo das
Prefeituras resolve o problema da tomada de decisão, por outro, há
uma situação em que, se o Prefeito não quiser participar, não precisa.
Hoje há um consórcio metropolitano dentro de uma região
metropolitana. Queria saber como é essa relação do Consórcio do
ABC com a Região Metropolitana de São Paulo. Em termos
institucionais, qual é a relação do consórcio com a EMPLASA, braço
executivo da gestão metropolitana?

Por fim, outras questões, como a referente à titularidade de serviços.
Quem presta serviços de transporte e saneamento no Consórcio do
ABC? Obrigado.

O Sr. Fernando Ortiz - Você falou sobre o equilíbiro. Não diria que
existe um equilíbrio. Na verdade, entre os municípios do ABC existem
diferenças marcantes. Rio Grande da Serra e São Bernardo do
Campo são municípios com características físico-territoriais,
econômicas e sociais bastante distintas. Um deles possui 800 mil
habitantes; o outro, 30 mil. A diferença de arrecadação também é
enorme. Porém, existe uma identidade entre eles. Na região, foi
amadurecendo o reconhecimento de que não há uma solução
individual. Nenhum município se resolve sozinho, por mais poderoso
que seja economicamente, pois os problemas do vizinho o afetarão.

Por outro lado, quando falei sobre o reconhecimento de sub-regiões,
quis ressaltar que é preciso deixar as identidades regionais aflorarem
naturalmente como aconteceu na região, na qual as identidades são
fortes, históricas, da própria estruturação da região em razão dos
acessos ao litoral. Ademais, sobressai o fato de estarem contidos em
uma mesma bacia - e esse é um componente importante de
identidade entre os municípios, que força a uma interdependência e,
portanto, a um processo de negociações.

São Caetano, durante certo período, não quis participar do
processo. O Prefeito tinha posição política um tanto indiferente. Ele
era membro do consórcio, participou da fundação, mas sua
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participação não foi intensa, por longo período. Assim sendo, São
Caetano ficou fora de muitas negociações, embora tenha-se mantido
sempre abertura para sua participação, por meio de convites
permanentes e até de visitas. Os Prefeitos muitas vezes marcaram
reuniões em São Caetano - é feito um rodízio do local das reuniões
para estabelecer a relação de fraternidade entre os municípios. Em
certo momento, São Caetano começou a ter perdas políticas e de
investimentos por não participar do processo. Logo, a sociedade civil e
a mídia da região começaram a cobrar do Prefeito, e ele começou a
perceber que politicamente essa atitude também não era interessante.
Naturalmente, foi-se aproximando.

Quando falamos sobre a construção do consenso, para quem não
está próximo parece algo meio poético, mas é real. Se uma ação não
é boa para todos, surge o conflito. E preferível construir um consenso
parcial e evoluir no processo. Nosso aprendizado nasceu não a partir
da experiência do consórcio, mas de outra que o antecede, o
processo de conflitos sociais que o ABC viveu e cujo senso
amadureceu. Os advogados experientes costumam recomendar aos
seus clientes que é melhor um mau acordo do que uma boa briga.

A EMPLASA, nos últimos anos, esteve de tal forma inoperante que o
fato de o ABC ter-se organizado foi para eles uma oportunidade para
associarem-se: Houve um processo de desgaste. O copo técnico da
EMPLASA, que é bastante competente, estava totalmente
desprestigiado, começou a trabalhar conosco, a apoiar. Temos
interesse em sintonizar nossas diretrizes com as metropolitanas. Elas
existem. No setor de transportes, por exemplo, o transporte coletivo
intermunicipal é gerido pela região metropolitana, enfim, pela
EMPLASA.

E há outras questões em que temos diferenças muito fortes,
sobretudo quanto a essa legislação existente de proteção aos
mananciais e à lei de uso industrial, que ainda existe, que não
combina com nossa realidade. Há um diálogo. Estão querendo fazer
modificações que passam por dificuldade política, pois a Assembléia é
que precisa fazer todas as modificações. Está sendo adiada a
discussão na Assembléia, há algum tempo, de um projeto de
regulamentação da legislação de mananciais.

Os nossos Deputados, tanto os Estaduais quanto os Federais,
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associaram-se a esse processo, e a bancada trabalha
conjuntamente, embora sejam de "n" partidos. Apresentam emendas,
discutem as questões da região de uma maneira fechada, tanto no
plano estadual quanto no federal. Estamos avançando nisso. Existem
conflitos de competência, que estão sendo negociados. Mas temos
experiência concreta e, na ausência do exercício de suas
competências pela área metropolitana, vamos avançando. O Governo
do Estado, na Câmara, de certa forma, reconheceu tacitamente o
papel do consórcio. E importante essa presença do Governo do
Estado, que, tacitamente, está incorporando essas sub-regiões ao seu
processo de planejamento.

A Sra. Presidente - Nossos agradecimentos ao Sr. Fernando Ortíz.
Vamos para a última pergunta, da Câmara Municipal de São João
Nepomuceno, do Sr. Ricardo para o Deputado Fábio Avelar: "Qual a
participação do município, da Câmara Municipal, na regulamentação e
na instituição da nova região metropolitana? Faço um apelo para que,
no caso da criação da região metropolitana de Juiz de Fora, os
municípios sejam ouvidos nesta Casa".

O Deputado Fábio Avelar - O Sr. Ricardo tocou num ponto de
fundamental importância, que é a participação de todos os segmento
da sociedade num processo como esse. Infelizmente, hoje, basta uma
lei ser aprovada pela Assembléia para se criar uma região
metropolitana. Um dos objetivos deste seminário é exatamente
propormos mudanças, inclusive, na legislação estadual ou federal, se
necessário. Hoje, é impossível criar uma região metropolitana sem
escutar todos os segmentos da sociedade. Nas experiências aqui
apresentadas, sentimos que não adianta implementar uma ação como
essa de cima para baixo. Ela tem de nascer das bases, da
participação popular.

Na reunião de hoje, pela manhã, foi feita uma proporção que
certamente será, na quarta-feira, apresentada e votada. Foi feita a
sugestão de incluir, quando da criação de regiões metropolitanas, o
referendo popular, o plebiscito, para vermos se a população assim o
deseja.

Nesta Casa, já tivemos a experiência de ser aprovada a inclusão de
uma cidade e, por solicitação dela própria, ter sido retirada da região
metropolitana, o que demonstra que os instrumentos atuais são
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bastante frágeis.

Esperamos que, com esta oportunidade, possamos nos aprofundar
e estabelecer critérios para a criação não só de regiões
metropolitanas, mas também de um modelo de gestão conjunta.

Os próprios Deputados que apresentaram suas propostas de criação
de novas regiões metropolitanas entenderam por bem aguardar a
conclusão deste seminário para que possam reavaliar esses projetos.
Foi uma decisão tomada por todos os Deputados, que apresentaram
seus projetos de lei. Todos os projetos estão com sua tramitação
paralisada, aguardando a conclusão deste seminário, o que acho
muito importante.

E nossa expectativa que, a partir do seminário, tenhamos condição
de apresentar sugestões para que se tenha certo ritual de
procedimentos.

A Sra. Presidente - Obrigada, Deputado Fábio Avelar. Chegamos ao
final desta fase dos debates e agradecemos os expositores, que
vieram abrilhantar, com suas experiências de regiões metropolitanas,
o debate que realizamos.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Antes de encerrar os
nossos trabalhos, convido a todos para a reunião de amanhã, às
8h30min, quando debateremos o tema Aspectos Físicos, Sociais e
Econômicos de Regiões Metropolitanas, com relação a meio
ambiente, uso do solo, saneamento básico, transportes e sistemas
viários, habitação e segurança. Mais uma vez agradeço à Deputada
Cecília Ferramenta, aos Prefeitos Chico Ferramenta e Calixto e aos
expositores Fernando Ortiz e Dra. Maria José. A Presidência
manifesta às autoridades e aos demais convidados agradecimentos
pela honrosa presença.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 11, às 8h30min, e
para a reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição do dia 11/11/2003.).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 30 REUNIÃO ESPECIAL, EM 11/11/2003
Presidência dos Deputados Fábio Avelar e Gustavo Valadares

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
- Palavras do Sr. Edézio Teixeira de Carvalho - Palavras do Sr.
Rômulo Thomaz Perilli - Palavras do Sr. Osias Baptista Neto -
Palavras do Sr. Adauto Lúcio Cardoso - Palavras do Secretário
Adjunto Luís Flávio Sapori - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

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

Fernando Faria - Alberto Bejani - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Leonídio Bouças - Marília Campos - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 8h45min, declaro

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

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Luís Flávio Sapori,
Secretário Adjunto de Estado de Defesa Social; Edézio Teixeira de
Carvalho, geólogo e Membro da Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia e Ambiental - ARGE - Núcleo MG; Rômulo Thomaz Perilli,
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Assessor da Diretoria de Operação Metropolitana da COPASA;
Osias Baptista Neto, Coordenador do Curso de Pós-graduação em
Transporte e Trânsito da FUMEC; e Adauto Lúcio Cardoso,
Coordenador Nacional da Rede Habitare e Professor do IPPUR-UFRJ.

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

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, com a apresentação do
tema "Aspectos Físicos, Sociais e Econômicos de Regiões
Metropolitanas", abrangendo as questões ligadas ao meio ambiente,
ao uso do solo, ao saneamento básico, a transportes e sistemas
viários, à habitação e à segurança. A Assembléia Legislativa agradece
a presença de todos e sente-se honrada de ser palco de um debate
tão importante a respeito dos problemas metropolitanos e dos grandes
desafios da administração pública. A Mesa registrou a inscrição de
701 participantes.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu

origem a este seminário e que, neste momento, preside a reunião, em
substituição ao Deputado Mauri Torres, Presidente da Casa;
Deputadas e Deputados; demais palestrantes; senhoras e senhores,
aproveito a oportunidade para fazermos juntos reflexão a respeito dos
problemas ambientais que afetam as regiões metropolitanas
brasileiras, especialmente as conurbadas.

Não podemos refletir sobre essa questão sem examinar, ainda que
sucintamente, o processo de urbanização da sociedade brasileira.

O Brasil passou por um processo extremamente acelerado de
urbanização. No contexto das nações, a sociedade brasileira se
apresenta como a que se urbanizou em espaço mais curto de tempo.
Na década de 60, nosso País era praticamente rural. Em quatro
décadas, tempo muito curto na história de uma nação, inverteu
completamente sua equação demográfica. Isso não houve em
nenhuma outra grande nação do mundo.

Há quatro décadas, 70% da população brasileira estavam no meio
rural. Hoje, mais de 80% estão na cidade, e, em decorrência de um
processo de migração único e acelerado, o surgimento das
metrópoles e das regiões conurbadas provocou , lamentavelmente,
verdadeiro caos. E o caos urbano está rigorosamente associado à
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desordem ambiental.

Esse é o primeiro ponto que gostaria de trazer à reflexão dos
participantes deste seminário. Temos de ter absolutamente claro que
o caos urbano decorrente do processo acelerado de urbanização e da
expansão desordenada das cidades está rigorosamente associado à
desordem ambiental.

Não podemos nos esquecer de outro aspecto relevante nessa
discussão: os problemas ambientais urbanos no Brasil estão
desigualmente distribuídos, concentrados nas periferias, nos bairros
mais pobres e nas favelas das grandes cidades. Não há esgoto a céu
aberto em bairro de classe média. Não há lixão em bairro de classe
média. Temos de trabalhar essas questões, sobretudo porque a
questão ambiental não pode ser discutida separadamente das
questões econômicas e das questões sociais. Essa abordagem
integrada é fundamental não apenas para a compreensão dos
problemas ambientais urbanos, mas também para o encaminhamento
dessas soluções e das soluções requeridas para resolver nossos
problemas.

Nesse processo de expansão desordenada das metrópoles, das
regiões conurbadas, duas questões cruciais remetem-nos aos
problemas ambientais urbanos e contribuem decisivamente para
degradar a qualidade de vida das nossas cidades: o lixo, ou seja, o
que fazemos com o lixo, desde sua geração em nossas residências
até sua disposição final - na maioria dos casos lançado em lixões a
céu aberto, sem nenhum controle ambiental -; e o lançamento de
esgoto In natura" nos rios. Quase todos os rios brasileiros do Sul e do
Sudeste que atravessam nossas regiões metropolitanas estão
praticamente mortos, em razão da poluição por lançamento de
efluentes industriais, estes cada vez em menor escala, e do
lançamento do esgoto In natura", sem tratamento, nos cursos d'água.
Essa é nossa realidade.

Outro grave problema, sobretudo na RMBH, em razão de sua
topografia, - e que contribuiu decisivamente para agravar os
problemas ambientais decorrentes da expansão urbana - é a
expansão descontrolada da fronteira das cidades. Boa parte dos
assentamentos em Belo Horizonte - alguns de maneira aleatória,
outros autorizados pelos poderes públicos municipais - está em fundo
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de vales inundáveis.

Não são poucos os bairros que foram construídos nesse processo
caótico que estou mencionando. São bairros inteiros localizados em
fundos de vales inundáveis porque não soubemos preservar os
nossos fundos de vales como área ambiental fundamental para a
captação das águas pluviais. As águas continuam caindo. Essa é uma
questão fundamental.

A outra questão, muito comum na nossa região metropolitana, foi a
expansão dos assentamentos humanos em áreas declivosas, até
mesmo com risco geológico, o que constitui outro problema grave, que
faz com que o caos urbano tenha essa estreita conexão com a
desordem ambiental das nossas cidades.

Uma outra questão que não pode ser evitada no debate desse tema
diz respeito à necessidade de uma gestão integrada, o que nos
remete ao conceito de região metropolitana e a outros conceitos de
integração de municípios, porque não é possível resolver, de maneira
definitiva, problemas ambientais de regiões conurbadas, parando na
divisão política dos municípios. Essa é outra questão que se coloca
para o debate em um seminário como este. E fundamental discutir
caminhos que possam permitir a gestão integrada dos municípios. O
Brasil evoluiu muito nessa questão com a nova lei de gestão dos
recursos hídricos em fase de implantação, que criou a figura da
gestão de bacias hidrográficas. E, nesse contexto, criou o "locus"
institucional, a oportunidade de integração das políticas públicas no
território de uma bacia, fazendo com que seja possível buscar a
gestão integrada. Esse é um ponto muito importante sobre o qual
gostaria de refletir com os participantes do seminário. A história do
federalismo brasileiro é a história de um federalismo extremamente
verticalizado. Por ser extremamente verticalizado, não criou, ao longo
da história, mecanismos de cooperação multilateral ou bilateral entre
os entes da Federação, fazendo com que o que é intermunicipal
passe a ser tratado como estadual e o que é interestadual seja
remetido diretamente à gestão federal, sem que seja possível obter a
sinergia necessária para a solução de problemas ambientais comuns
às regiões conurbadas. Isso é absolutamente inevitável. O Brasil terá
que encontrar os mecanismos institucionais para estimular a gestão
integrada, até porque não será possível resolver esses problemas de
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maneira isolada. Vejamos o caso do tratamento de esgoto. Você
tem rios que cortam duas ou três cidades que estão conurbadas, cuja
solução depende de uma gestão integrada. Não adianta tratar o
esgoto a jusante se não for tratado o montante. São questões
ambientais claras que vão requerer, cada dia mais, uma nova visão
dos gestores públicos em relação à sua solução.

Quando falamos de esgotos, associamos a problemática do esgoto
à gestão de recursos hídricos. Podemos encaminhar a solução por
meio das bacias hidrográficas e dos comitês de bacias, que são a
novidade das políticas públicas brasileiras, para permitir um "locus" de
gestão integrada que estimule a cooperação multilateral entre os
entes da Federação. No âmbito de uma bacia hidrográfica, temos um
"locus" de decisão que congrega, simultaneamente, o Governo
Federal, os Estados, os municípios, os usuários de água e a
sociedade civil - consolidando um processo de gestão colegiada e
participativa que, na minha visão, representa a mais importante
reforma do Estado brasileiro.

Por meio da gestão colegiada e participativa no âmbito da bacia
hidrográfica, estaremos fazendo a ruptura com o modelo clássico de
gestão do Estado baseado em decisões monolíticas e unilaterais da
autoridade governamental. Essas questões parecem-nos
fundamentais na discussão dos problemas ambientais das regiões
metropolitanas e conurbadas. Não são apenas as regiões
metropolitanas, mas uma série de outras áreas conurbadas do Estado
e do País que merecem uma gestão integrada.

Há também a questão do lixo. Embora seja pretensão natural - e
reconhecidamente importante - de todos os municípios um aterro
sanitário ou uma usina de lixo, isso é absolutamente desnecessário.
Podemos fazer esse trabalho de maneira integrada, juntando dois,
três, quatro municípios para reduzir custos para o contribuinte. Não
faz mais sentido, nesse contexto de integração para a solução dos
problemas ambientais e metropolitanos de grandes cidades ou de
áreas conurbadas, exigir que cada município tenha um aterro
sanitário, quando é possível uma solução integrada entre dois, três,
quatro ou cinco municípios. Assim, custos e meios serão
compartilhados e reduzidos, obtendo-se mais sinergia, eficácia e
soluções para o encaminhamento dos problemas ambientais.
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Isso vale para o lixo e para o tratamento de esgoto, levando-se

em conta que a principal fonte de poluição dos recursos hídricos
brasileiros hoje é o lançamento de esgoto "in natura" nos cursos
d'água, não mais os lançamentos de efluentes industriais. As
indústrias, mal ou bem, sobretudo as grandes, caminharam de
maneira acelerada para cumprir a legislação brasileira e têm hoje
razoável grau de tratamento dos seus efluentes. Por outro lado, o
poder público não fez o seu dever de casa. Uma outra questão
interessante. O titular da concessão de esgoto no Brasil é o município.
Na maioria dos Estados, as principais operadoras são empresas
estatais do Estado, e o que é exigido do setor privado não vem sendo,
ao longo do tempo, aplicado pelo setor púbico, o que é fundamental
para que encaminhemos a solução dessas questões. Será nesse
contexto que criaremos as condições objetivas para resolver os
problemas ambientais metropolitanos e, sobretudo, ambientais
urbanos do Brasil?

Há um ponto final que gostaria de deixar para a nossa discussão.
Não serão só os investimentos públicos que resolverão os problemas
ambientais urbanos brasileiros. Tenho sempre dito e gostaria de
repetir aqui que a gestão ambiental moderna ultrapassa as fronteiras
do Estado para situar-se no seio da sociedade, na esfera da
cidadania. Não adianta a Prefeitura ou um conjunto delas disporem do
aterro sanitário mais moderno, com a mais avançada tecnologia
disponível para fazer a disposição final e o tratamento do lixo, se as
pessoas continuarem jogando lixo na rua. Temos também que lidar
com essas questões, se quisermos resolver os problemas ambientais
da dimensão dos nossos. Para isso, outros instrumentos são
fundamentais. Temos de pensar na Agenda XXI local, em construir
alternativas de mobilização da sociedade, porque não resolveremos
os problemas ambientais brasileiros - como não ocorreu em nenhum
outro lugar do mundo - sem cidadania e o engajamento ativo da
população.

Boa parte da solução desses problemas depende de mudanças de
comportamento da sociedade e de atitudes dos cidadãos. Nesse
contexto, precisamos discutir a solução dos problemas ambientais
metropolitanos, sobretudo os mais graves.

Temos o problema do lixo, desde a sua coleta até a sua disposição
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final. Temos o problema do esgoto, que é uma questão crucial. O
Governador Aécio Neves lançará, nesta semana, um grande
programa que envolverá a COPASA diretamente no tratamento do
esgoto no Estado. O representante da COPASA deverá falar sobre
isso, porque é uma questão crucial. A terceira questão é a expansão
urbana. Não podemos continuar permitindo a expansão urbana em
fundos de vales inundáveis e em áreas declivosas, com risco
geológico. E um crime que se perpetra exatamente contra a
população mais pobre, porque é aí que está morando a pobreza do
Brasil, com todos os danos que isso representa. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Edézio Teixeira de Carvalho
Bom dia. Deputado Fábio Avelar, cumprimento V. Exa. e os demais

membros da Mesa, assim como todos os presentes. Falarei sobre
uma questão técnica, mas, inicialmente, quero falar sobre um
dispositivo legal.

No art. 19 da Constituição Federal, consta que a União fixará as
condições para o exercício das profissões. Isso é tão importante para
a Nação brasileira que os diplomas serão recebidos em nome do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não diretamente do
Governador, reitor etc. Ora, essas condições para o exercício das
profissões pressupõem liberdade. Mas, que tipo de liberdade? A
liberdade para agir em nome da sociedade, objetivando resolver
problemas pontuais ou gerais.

Quando o guarda de trânsito substitui o semáforo, ninguém, no
mundo inteiro, se opõe a essa substituição, porque reconhecemos,
naquele trabalho do guarda de trânsito, a necessidade de resolver a
questão contextual. Isso acontece com a geologia de maneira muito
nítida, provavelmente mais do que na maioria das profissões. O
geólogo é como o cirurgião: precisa ter liberdade para operar sobre a
face da terra, do mesmo modo que o cirurgião precisa ter liberdade
para operar sobre o corpo humano. Nenhum bisturi poderá ser
conduzido por uma legislação não contextualizada.

A geologia localizou poços de petróleo a 2.500m de lâmina d'água e
é incapaz de extraí-lo. O engenheiro é capaz de fazê-lo, mas não de
localizá-lo. Portanto, a cooperação técnica de maior êxito da história
da humanidade deu-se ao longo do século XX, na realimentação
cotidiana entre os trabalhos do geólogo e dos vários engenheiros. Se
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produzir petróleo é bom ou mau ambientalmente, essa é outra
questão. Precisamos passar gradualmente do petróleo a outras
formas de energia.

Peço a vocês que imaginem uma série de círculos. Um grande
representando a cidade central de um aglomerado metropolitano,
rodeado de vários círculos menores. Veremos que, entre a cidade
central e as periféricas, temos um espaço livre ou não ocupado que
chamaria de intra-urbano. Entre todo esse aglomerado e uma cidade
distante, isolada, teríamos um espaço interurbano.

Na capa desta apresentação, cuja cópia eletrônica passei ao
Deputado, observamos uma fotografia de Cachoeira do Campo,
situada entre Belo Horizonte e Ouro Preto,. fazendo parte do que
chamei espaço interurbano. Vejam que essa terra está destroçada.
Nosso Secretário, que me antecedeu, disse que todos os rios
brasileiros estão mortos, e digo-lhes que não há rio vivo em terra
morta nem há rio morto em terra viva. Precisamos olhar para nossa
terra por meio de fotografias aéreas, seqüenciais, coloridas. E
necessário reintroduzir esse instrumental de trabalho. Qual a diferença
entre um aglomerado metropolitano, do ponto de vista da geologia, e
uma cidade isolada? Nas cidades isoladas, os problemas são
resolvidos um a um, não se conectando necessariamente com outros
problemas. Num aglomerado metropolitano, se um rio passa por uma
das cidades seguindo para outra, aquela primeira cidade por onde
passa tem de pensar que rio abaixo não mora inimigo. E o amigo que
mora rio abaixo está muito próximo; portanto, não há distância
suficiente para atenuação do impacto, por exemplo, de todos os
desvios da trajetória ambientalmente ideal da água, que é a infiltração
para o escoamento. Se fizermos uma obra de macrodrenagem
urbana, poderemos estar fazendo com que a água retorne ao mar
precocemente ou ainda determinando inundações da área do nosso
vizinho. Isso a região metropolitana nos proporciona, diferentemente
da cidade isolada, que se encontra distante das outras. Creio que
essa é uma forma de se olhar para a questão geológica. Todos os
senhores, se fizerem uma pequena viagem entre General Carneiro e o
Bairro Castanheiras, no município vizinho de Sabará, perceberão um
cordão de resíduos, da construção civil - resíduos de caçamba - na
beira da estrada. E o espaço intra-urbano, que está sendo usado
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indevidamente. O pessoal que coleta material nas construções e
nas reformas de casas transporta-o para o espaço intra-urbano, que
se torna um pouco "terra de ninguém". Todo esse material é
geológico. Não importa que tenha sido manipulado pelo homem; não
deixa de ser geológico; aliás, é geológico também porque é
manipulado pelo homem. Costumo dizer a meus colegas que 90% dos
processos do metabolismo urbano são puro processo geológico. Eles
ameaçam reagir, mas digo-lhes que estou disposto a discutir os outros
10%, porque a faca impessoal no peito de quem foi desalojado da
atividade rural e veio para uma de nossas periferias tem tudo que ver
com o uso do solo também no espaço rural. Então, a faca do excluído
é processo geológico, sim. E também sociológico, policial, etc., mas é
processo geológico. Então, todos os fatores da sustentabilidade são
geológicos e podem, eventualmente, ser potencializados pelo Sol.
Esse é o único fator extraplanetário da sustentabilidade. Mas de que
maneira o Sol nos presta seus serviços? Aquecendo as águas do mar
e provocando a sua evaporação, pois é daí que vem toda a ilimitada
possibilidade de abastecimento de água doce sobre a Terra; e não há
fato geológico que mostre que isso vai mudar. A chuva de hoje é a
que se evaporou anteontem. E claro que há alguma evaporação do
próprio continente, mas essa evaporação sempre teve uma origem
primeira no mar. A grande reserva de água doce é a água salgada do
mar.

Temos aqui os fatores da sustentabilidade, como a geodinâmica
interna, de que as águas termais de Goiás são exemplo. Podemos
meter a mão na manifestação da geodinâmica externa como fator de
sustentabilidade e danificá-la, mas ainda não conseguimos mexer com
a grande geodinâmica interna, que cria todos os fatores. E ela produz,
por exemplo, a terra roxa de São Paulo e os minérios do Quadrilátero
Ferrífero.

A composição atmosférica, de que não vou falar muito, produz toda
a nossa biomassa, por meio da incorporação aos componentes
vegetais.

Quanto aos minerais, rochas industriais e os materiais de
construção, o maior produtor mineral brasileiro é, de longe, Minas
Gerais. São Paulo é um pigmeu mineral, mas produziu, no ano
passado, 97.000.000m 3 de brita, o que equivale a mais ou menos
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200.000.000t, a maior parte concentrada na Grande São Paulo.

Quanto ao suporte físico dos assentamentos humanos, á absorção
de impactos ambientais e ao suporte de paisagens excepcionais,
vejam que coisa curiosa: ponho-me a produzir minério - e mexo com a
água; ponho-me a produzir estradas - e mexo com a água; ponho-me
a produzir cidades - e mexo com a água.

O Brasil não percebeu algo curioso, que foi o fato de termos quatro
grandes migrações num período de 40 anos, até hoje: a migração
focando Brasília e Manaus, a migração em busca do litoral - um pouco
contida por causa de Brasília -, a migração buscando as cidades e a
migração buscando o alto de morro.

O curioso é que, nós que vivíamos no fundo dos vales, porque era lá
que passava a ferrovia, subimos para o alto do morro, mas não
levamos nenhum compromisso de realizar construções. E a civilização
atual olha para o alto do morro e logo pensa em construir, fazendo
uma escadinha que desça com a água de uma altura de 300m. Mas
essa não é a forma correta de se pensar. Os geólogos pensam
diferente, a água tem de descer por dentro. Então, na realidade, o que
deve ser levado para o alto do morro é o compromisso de se captar
águas pluviais. A captação de águas pluviais não é somente para
terras áridas ou semi-áridas.

Existe nítida conexão entre os fatores geológicos da
sustentabilidade, tanto que a estratégia para combater as inundações
de São Paulo é a mesma usada para evitar o racionamento provocado
pelas inundações nessa cidade. São Paulo possui 8km 3 de água por
ano e 750 litros de água por habitante. Assim, descontada a
evapotranspiração mais imediata, a partir de junho ou julho já começa
o racionamento, porque não foram capazes de segurar a água.

Nesse caso, temos uma questão tipicamente metropolitana: o que é
recurso hídrico? Recurso hídrico não é a água; a água eu bebo.
Recurso hídrico é o copo que contém a água; vem do "resource"
inglês, do "resurgere" latim, que significa renovar. Então, pergunto aos
senhores: o que irá acontecer com a água se eu dobrar este copo?
Terei despreparado o recurso hídrico para receber a água.

Vejam ainda quão curiosas são as conexões entre esses recursos
hídricos, pois elas se dão em cadeia, já que precisamos fazer com
que a água enfrente uma corrida de obstáculos cada vez maiores para
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que não retorne urgentemente ao mar, conforme determinam as
leis da hidráulica, do escoamento superficial. Então, na cadeia natural
existe a evaporação, a precipitação sobre a terra e a captura pelas
superfícies rugosas.

Superfícies rugosas são grandes superfícies específicas, ou seja,
cobertas pelo eucaliptal, pelo angico ou pelo jequitibá. Quer dizer,
tanto a floresta natural quanto a comercial têm essa característica de
rugosidade que a humanidade está destruindo aos milhões de metros
quadrados por dia e não está repondo. Portanto, as superfícies
rugosas molham-se e, molhando, capturam água. Capturar água é
mais importante que capturar gás carbônico. Então, essa captura
predispõe a água para a infiltração, mas é necessário haver janela de
entrada.

E aí a humanidade criou o tal "antropostroma", que é o tapete
antrópico que bloqueia a entrada da água. E o faz de duas maneiras:
como um telhado ou simplesmente criando escoadouros fáceis para a
água em regiões montanhosas.

No ciclo natural, a água não passa por esses obstáculos, sofre
infiltração e purificação. O maior sistema de purificação da água,
depois da evaporação da água do mar, é a percolação pelo solo. O
solo purifica a água porque retira dela a poluição. Essa é a preciosa
verdade da gestão. E preciso usar o solo para purificar a água, porque
é mais barato que fazê-lo por processo tecnológico. E ai ocorre uma
restituição.

A cadeia antrópica rompe vários desses elos. Se existisse uma
cadeia daqui até aquele senhor, ela se quebraria se tivéssemos força
suficiente para romper um de seus elos. Então, a cadeia não funciona
quando qualquer de seus elos é rompido. E começamos a romper os
elos da cadeia quando construímos o telhado e não fazemos a obra
complementar para corrigir esse efeito colateral, que seria criar uma
cisterna de infiltração e coletar águas pluviais, como estão fazendo os
países mais ricos do mundo.

Existe uma experiência, que está sendo feita em Contagem, em que
aquele espaço intra-urbano está sendo utilizado para acomodar o
resíduo da construção civil. Esse resíduo purificará a água, aumentará
a capacidade de armazenamento e reduzirá o escoamento pluvial. E o
único lugar em que ele pode estar é em fundo de vale. Isso vem ao
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encontro do que disse o Secretário. Fundo de vale não é para ser
ocupado por residências. A cabeceira do vale seco ou com pouca
água é o lugar ideal, nas regiões montanhosas, para a disposição do
resíduo inerte, porque é a maneira mais barata de gerar áreas planas
- e sabemos que o futebol ainda não é praticado em ladeiras.

Como temos mais de 100 voçorocas na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, por exemplo, é para lá que deve ser encaminhado o
resíduo do tipo RCC. Isso é absolutamente urgente, antes que o fundo
de vale seja inadequadamente ocupado por residências. Do contrário,
a cidade será soterrada pelo resíduo de RCC. E vocês sabem que a
Tróia verdadeira era a sétima. Podemos perfeitamente ser soterrados
pelo resíduo, o que ocorrerá na Região Metropolitana com muito mais
facilidade do que, por exemplo, numa cidade isolada do campo.
Agradeço a atenção de todos. Obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Rômulo Thomaz Perilli
Bom dia a todos. Deputado Fábio Avelar, na sua pessoa

cumprimento os demais componentes da Mesa, as Deputadas, os
Deputados, as caras amigas e os caros amigos. Em primeiro lugar,
quero agradecer pela oportunidade concedida à Diretoria
Metropolitana da COPASA de participar de tão importante seminário,
intimamente ligado às causas ambientais e de saneamento.

Após duas explanações tão brilhantes feitas pelo Dr. José Carlos e
pelo Dr. Edézio, pouco tenho a acrescentar; porém, gostaria de
colocar algumas questões para complementar essas duas
intervenções brilhantes que me precederam.

E importante falar sobre a urbanização. Nos últimos 40 anos, 130
milhões de brasileiros foram para as áreas metropolitanas, o que
significa um desafio fantástico - em termos universais - de dotar toda
essa população de políticas públicas condizentes com a dignidade do
ser humano. No caso específico das políticas de saneamento,
antigamente referidas como de saneamento básico e hoje com seu
conceito de saneamento ambiental, é importante dizer que as dívidas
do poder público para com o abastecimento de água estão sendo
pagas. Praticamente a totalidade da população brasileira recebe água
de qualidade em quantidade suficiente para atender a suas
necessidades mínimas. Ou seja, as companhias estaduais de
saneamento dos 27 Estados brasileiros abastecem aproximadamente

rs



2283
110 milhões de pessoas, e as companhias municipais conseguem
resolver o problema de abastecimento do restante da população
urbana. Mas hoje temos um gravíssimo passivo ambiental em relação
à política de coleta, transporte e tratamento de esgoto. Com  muita
propriedade, o Secretário José Carlos disse que todos os rios que
passam em áreas urbanas e principalmente nas regiões
metropolitanas do País estão mortos. Isso é verdade. Existe - e tenho
a certeza de que isso vai aumentar a partir de agora - uma
necessidade de que as políticas públicas do Governo Federal, do
Governo Estadual e dos municípios arquem com esse passivo
ambiental. Em Minas Gerais, na RMBH, a COPASA vem fazendo um
grande esforço não somente para aumentar a coleta do esgoto, mas
também para transportá-lo e tratá-lo antes de lançar nos corpos
receptores.

Temos que falar aqui hoje principalmente sobre a importância dos
sistemas integrados de saneamento, abastecimento de água e de
coleta e tratamento de esgoto nas regiões metropolitanas, nas
aglomerações urbanas e também nas bacias hidrográficas de modo
geral. Já não se podem conceber sistemas isolados sem nenhuma
articulação. Daqui para a frente, é importante pensar sempre na
articulação dessas políticas, quer entre municípios, quer entre o
município e o Estado, quer entre o município, o Estado e o Governo
Federal. Na RMBH, temos um belo exemplo da proteção de
mananciais e dessa política integrada. A partir de concessões dos 31
municípios da região metropolitana, a COPASA tem conseguido
manter seus mananciais em condições muito boas.

Vemos hoje, em outras regiões metropolitanas do País, gravíssimos
problemas de poluição dos mananciais, de necessidade de rodízio, de
impossibilidade, em algumas ocasiões, de se tratar a água. Esse
problema não ocorre na RMBH graças a esse sistema integrado e à
possibilidade que sempre existiu de a COPASA estar
permanentemente articulada com os municípios.

Um exemplo é a região da Mutuca, de Feixos, onde a COPASA
administra áreas de preservação pertencentes à Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, por delegação dela. Também administramos áreas
de preservação na região do rio Manso, no Município de Brumadinho,
no Sistema Serra Azul. Tiramos lições de alguns exemplos negativos
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para chegarmos a esse modelo. Há 20 anos, a represa da
Pampulha era um importante manancial de abastecimento da região.
Tirávamos 150 litros de água por segundo, que era tratada junto à
lagoa e, em seguida, distribuída à população local. De 20 anos para
cá ficou impossível o tratamento dessa água, e a COPASA
abandonou esse sistema.

Outro exemplo que demanda cuidados e atenção é Várzea das
Flores, importante manancial situado entre os Municípios de Betim e
Contagem, onde a COPASA capta aproximadamente 1.000 litros de
água por segundo e a distribui na região. Hoje está com graves
problemas de contaminação e de piora na qualidade da água,
exigindo a cada momento maiores custos para seu tratamento. Existe
articulação entre a COPASA e os Municípios de Betim e Contagem,
na tentativa de criarmos e implantarmos um programa para a proteção
de Várzea das Flores, preservando esse importante manancial.

Volto a insistir na grande importância da gestão integrada desses
recursos. Só é possível mantermos esses sistemas com boa
qualidade e boa quantidade de água porque existe esse trabalho
permanente da COPASA junto com os municípios.

A COPASA hoje é responsável pela preservação de 17.000ha de
áreas na RMBH. Isso permite que, diante das maiores dificuldades, da
pior seca, ainda assim tenhamos água na região metropolitana para
atender a 100% da população aqui residente. E fundamental essa
integração.

A COPASA possui na região metropolitana quatro grandes sistemas
de produção: rio das Velhas, serra Azul, rio Manso e Várzea das
Flores. A integração permite que, a partir de um complexo sistema de
macrodistribuição, a água produzida nesses sistemas seja distribuída
a 4 milhões de pessoas na RMBH. Adutoras atravessam municípios
para levar água para outros municípios. Isso só é possível através do
chamado sistema integrado de distribuição. Essa integração é
importante para preservação e macrodistribuição da água.

Quando o problema recai sobre a coleta, o transporte e o tratamento
dos esgotos, é mais sério ainda. A bacia hidrográfica normalmente
extrapola o limite dos municípios. Não se pode pensar em
esgotamento sanitário sem levar em consideração a gestão por bacia
hidrográfica. Temos vários exemplos nas regiões metropolitanas, tanto
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de Belo Horizonte como do Vale do Aço ou em outras
aglomerações urbanas.

Na RMBH há estações de tratamento construídas ou em construção
no Município de Sabará para atender a esgoto coletado em Contagem
e em Belo Horizonte.

Em Betim, vamos igualmente construir uma Estação de Tratamento
de Esgoto - ETE -, para tratar esgoto coletado em Contagem e em
Betim. Esse exemplo pode ser multiplicado para outras cidades.

O que dizer da gravidade do problema da drenagem urbana?
Resolver problemas de drenagem a montante sem levar em
consideração as condições a jusante é colocar a população a jusante
sob risco de gravíssimos acidentes. Para se evitar tragédias, é
fundamental a integração dos sistemas de saneamento, de
abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos.

Independentemente de estarmos tratando de região metropolitana,
aglomeração urbana ou microrregiões, o ponto crucial da discussão é
a gestão compartilhada do saneamento ambiental. Não há como falar
em saneamento ambiental se não avançarmos na gestão
compartilhada.

Há vários exemplos da impossibilidade de se fazer coleta, transporte
e tratamento de esgoto em áreas densamente povoadas e
conurbadas sem a articulação entre as companhias estaduais de
saneamento, os municípios e o Governo Federal. E impossível falar
em saneamento ambiental sem se falar em habitação, em
desenvolvimento urbano e em políticas públicas urbanas. O ponto
crucial da discussão das regiões metropolitanas é como fazer a
gestão compartilhada das políticas públicas, especialmente no que diz
respeito a saneamento ambiental.

Podemos citar exemplos. Estão sendo desenvolvidos hoje na RMBH
dois grandes programas, que partiram de uma visão dos municípios
da necessidade de incorporarem-se também à ação da COPASA e de
outros municípios.

Em Belo Horizonte, há o DRENUBS, programa de saneamento de
vale, que é de fundamental importância para o tratamento do esgoto
coletado na bacia do Arrudas e do Onça, em Belo Horizonte. Não
adianta termos as mais modernas e sofisticadas estações de
tratamento, se não tivermos condição de levar o esgoto para ser
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tratado nessas unidades. O programa está em execução. É
capitaneado pelo município, conta com o financiamento do BID, e dele
a COPASA participa fortemente.

Em Betim, há também o Programa de Revitalização do Rio Betim,
sob o comando do município, com a COPASA aportando recursos e
fazendo a parte de interceptação e tratamento de esgoto. Conta com o
financiamento do Banco Mundial. Aí, deparamos com um problema:
parte do esgoto que é lançado no rio Betim vem de Contagem. Como
Contagem não está participando do programa, a COPASA assumiu,
pelo município, a coleta, o transporte e o tratamento do esgoto. Mais
uma vez mostra-se a importância da gestão compartilhada entre os
municípios, o poder público estadual e o poder público federal.

No caso das duas regiões metropolitanas, principalmente em
relação á de Belo Horizonte, urge a elaboração de um programa
metropolitano de saneamento ambiental, o qual deve articular os
órgãos estaduais competentes para discutir políticas públicas, como a
Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Planejamento, a
COPASA, a Fundação João Pinheiro e os municípios da Regiãro
Metropolitana.

Em São Pauto, assistimos ao desenvolvimento de um grande
programa metropolitano visando principalmente à despoluição de seus
mananciais. Não podemos deixar de seguir esse exemplo e fazer um
plano metropolitano na RMBH para evitar problemas futuros, seja no
abastecimento de água, seja na poluição dos córregos que
atravessam as áreas urbanas.

Teremos de articular com toda a clareza e competência a gestão
compartilhada do saneamento ambiental. Para elaborarmos um
programa como esse, precisaremos discutir as áreas de risco e a
ocupação desordenada do solo, sanear os fundos de vale e evitar a
ocupação das áreas declivosas da região metropolitana.

Um importante documento a ser elaborado neste seminário é o
programa metropolitano de saneamento ambiental. A Secretaria de
Desenvolvimento Regional e de Política Urbana pode articular esse
programa de saneamento ambiental. Acho que o planejamento do
saneamento em Minas Gerais deve caminhar para a elaboração de
programas de saneamento ambiental microrregionais e em
aglomerações urbanas.
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Há exemplos da desarticulação quando da implantação de

programas de saneamento ambiental. lpatinga, no Vale do Aço, por
ser uma cidade que detém recursos maiores, provenientes da
arrecadação de impostos, tem praticamente 100% de saneamento.
Quase a totalidade da população é atendida com abastecimento de
água e com coleta, e quase 100% do esgoto é tratado. No entanto,
Ipatinga fica a jusante de Coronel Fabriciano e de Timóteo. Se
houvesse uma gestão compartilhada ou a integração dessas políticas
públicas de saneamento, Coronel Fabriciano e Timóteo poderiam ser
saneadas. O rio Piracicaba seria despoluído, assim como, no futuro,
os córregos de Ipatinga. Mesmo situado a jusante do rio Piracicaba,
Ipatinga, com recursos próprios, resolveu seus problemas de
saneamento.

Repetindo as palavras do Secretário, a exclusão do saneamento não
é causa, é efeito da exclusão da cidadania. A população não tem
saneamento, por isso não é cidadã. Não é cidadã, por isso não tem
saneamento. Os graves problemas que assolam as populações com
falta de saneamento acontecem principalmente nas periferias
urbanas, nas regiões mais pobres.

E importante fazermos políticas urbanas, públicas e principalmente
de saneamento ambiental de maneira compartilhada e integrada.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Osías Baptista Neto
Caro Deputado Fábio Avelar, por cujo intermédio cumprimento os

componentes da Mesa. Vou discorrer rapidamente sobre a questão do
transporte na região metropolitana de uma forma geral. E, para isso,
vou sair um pouco do que está na proposta do grupo de trabalho,
porque discutimos muito a questão de transporte e trânsito como se
fosse uma questão técnica. Não é uma questão puramente técnica.

Quando trabalhamos com região metropolitana, onde temos uma
série de cidades interagindo, a questão institucional é, principalmente
em Minas Gerais, o que mais prejudica o transporte metropolitano.
Temos, inicialmente, duas definições que são constitucionais. A
primeira, que o transporte coletivo de interesse local é, de acordo com
o art. 30 da Constituição Federal, de competência do município. Isso é
muito explícito na Constituição Federal. Ou seja, aquilo que é de
interesse local o município tem total autonomia de regular, de
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gerenciar, independentemente do que aconteça a 1 metro depois
da fronteira com o próximo município. E o transporte coletivo
intermunicipal, aquele que liga as cidades da região metropolitana, é
uma competência que chamamos de residual dos Estados. E residual
porque em nenhum dispositivo da Constituição se fala que é de
competência do Estado. A Constituição Federal fala do que é do
município, do que é do Estado e do que é do Governo Federal. O que
sobrar é residual do Estado. Então, o transporte intermunicipal é de
competência do Estado. E o transporte metropolitano está definido
como função pública de interesse comum que repercute além do
âmbito municipal e provoca impacto no ambiente metropolitano. Essa
é uma definição. Por que falamos transporte metropolitano e não
transporte intermunicipal dentro de uma região metropolitana? Onde
se confundem essas coisas do transporte metropolitano com o
transporte municipal, com o transporte estadual, dentro da região
metropolitana?

Há um artigo na Constituição Estadual que diz que a execução das
funções públicas de interesse comum competirá aos Estados e aos
municípios da região metropolitana, na forma da lei complementar.
Esse artigo é muito interessante porque é a única Constituição do
País que diz que os municípios têm uma participação ativa no
gerenciamento do transporte metropolitano, porque é uma função
pública de interesse comum.

A primeira pergunta que se faz é a seguinte: onde acaba o interesse
local e se inicia o interesse comum? Onde está o interesse
metropolitano e o interesse local de quem mora na fronteira de Venda
Nova com Neves - de um lado da rua é Neves, e do outro, Venda
Nova? Onde está o interesse local específico? Por que uma linha de
ônibus que vai a até 1  da fronteira é municipal e a que vai a 2m é
estadual? Quem é o passageiro metropolitano? As pessoas pensam
que o passageiro metropolitano é aquele que vem de fora. E o sujeito
de Belo Horizonte que trabalha na FIAT, na Gabriel Passos, no Distrito
Industrial de Vespasiano, não é um passageiro metropolitano? Ele é
munícipe de onde? Não existe esse conceito. E falso o conceito de
que o passageiro metropolitano é o que vem das outras cidades para
a cidade-pólo.

Os sistemas metropolitanos e municipais podem ser concorrentes?
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Podemos ter um sistema de ônibus do município competindo com
o sistema de ônibus metropolitano, que é gerido pelo Estado, com
situações danosas para os dois, ou temos de procurar algo que seja
para a produção de resultados mais palpáveis, coerentes e
significativos, em termos de inversão de recursos públicos? Digo isso
porque, nas propostas de novas regiões metropolitanas, não está
definido o modelo de gestão.

Observemos os modelos institucionais existentes. Primeiro, o mais
comum, o que ocorre em Belo Horizonte, cada um por si. Os
municípios cuidam do intramunicipal, a BHTRANS gerencia o seu
sistema; a TRANSCON, em Contagem, gerencia o sistema daquela
cidade; a TRANSBETIM gerencia o sistema de Betim; a
TRANSNEVES, o de Neves; a Prefeitura de Santa Luzia, o dessa
cidade etc., e o Estado cuida das ligações intermunicipais. Os
sistemas são altamente concorrentes. Temos uma briga complicada
entre o DER e essas cidades; é briga mesmo, não é maneira de dizer,
entre as cidades e o DER, entre o DER e as cidades, não há briga só
de um lado quando os sistemas operados por empresários diferentes
disputam o passageiro com perda para todos.

O intermunicipal tem um grande interesse nos corredores. O que
são corredores? Av. Amazonas e Av. Antônio Carlos. Quem vem de
Neves não se destina unicamente à área central de Belo Horizonte,
mas tem interesse no Bairro São Francisco e na região do Minas
Shopping, e quem vem de Contagem tem interesse no corredor da Av.
Amazonas. Não conseguimos imaginar que, quem vem de Contagem,
deva descer na rodoviária e, de lá, pegar outro ônibus. Há um
interesse muito forte nisso, e começamos a descobrir que a cidade
não é aquele limite geográfico institucional e administrativo, mas é
aquela mancha que vemos por fotos de satélites. Os interesses não
obedecem a nenhum tipo de fronteira. Com o cada-um-por-si, há uma
dificuldade muito grande de integração física e tarifária. Como integrar
o bilhete da BHTRANS com o do DER? Se eu pagar só uma
passagem para pegar um ônibus da BHTRANS, um ônibus do DER e
o metrô, quem ficará com qual parte do dinheiro? Como dividirei a
receita entre os diversos operadores? Isso gera normalmente medidas
defensivas dos municípios, e São Paulo é um caso típico. O município
defende-se para que o transporte intermunicipal metropolitano não
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tome o passageiro, que a pessoa que está lá na Gameleira não
pegue o ônibus de Contagem para vir para o Centro, em vez de um da
BHTRANS. Há medidas - e elas ainda não chegaram aqui - de
proibição de paradas, ou seja, o ônibus metropolitano não pára mais
dentro da cidade, a não ser na rodoviária ou no centro.

Como fica o passageiro que quer ir para o corredor? Ele passa pelo
corredor, vai ao Centro e volta em um ônibus da BHTRANS, já que ele
não pode descer antes? Quanto às restrições de itinerários, se o
metropolitano não passa por determinado local, como fica o
passageiro metropolitano que tem interesse naquela área? Como fica
o passageiro do município que tem interesse no resto da região
metropolitana? Onde ele pega o ônibus? Na rodoviária? A única
vantagem clara desse sistema é que os operadores têm uma
estabilidade contratual. Quem é contratado pela BHTRANS é da
BHTRANS, quem é contratado do DER é do DER, e quem é da
TRANSCON é da TRANSCON. Eles têm a chefia muito clara.

As diferenças político-partidárias são terríveis. Vivemos isso desde
1981, quando houve a criação da METROBEL. A grande discussão
das plataformas político-partidárias nem sempre são específicas para
os interesses da cidade, mas sim para o dos partidos. Eles fazem do
transporte um instrumento de pressão política muito forte.

Há uma coisa interessante: a avaliação pelo voto é muito
prejudicada. Se o passageiro de Belo Horizonte usa o sistema
metropolitano, em quem ele votará para que ele seja bem gerenciado,
se o Governador é eleito em todo o Estado? Muitas vezes, uma
situação ruim de transporte metropolitano não consegue ser discutida
como a municipal. Se o transporte em Belo Horizonte estiver ruim, o
Prefeito não se reelegerá; mas se o transporte metropolitano estiver
ruim, não faz a menor diferença, porque essa será uma das
plataformas em uma eleição em todo o Estado.

Outro modelo institucional é o Estado todo-poderoso. Utilizo esse
termo para que a compreensão fique mais fácil. O Estado recebe
delegação dos municípios e cuida de tudo. Em Belo Horizonte, isso
acontecia na época da TRANSMETRO, em que o Estado cuidava de
tudo - os municípios não se interessavam -; e na época da
METROBEL, que tinha ações das Prefeituras. Isso é muito ruim,
porque torna o interesse local inoperante. 0 Estado não conhecerá a
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venda da D. Cotinha ou a escola da Tia Zizinha, aquele
cruzamento perigoso, o asilo de alguém em Vespasiano ou em lbirité.
O representante do Estado não conhece a cidade como a palma da
mão, como alguém da cidade e, por isso, ficará longe da solução
local. Há uma diferença muito grande entre a prioridade dos Estados e
a dos municípios. Uma situação extremamente importante de
transporte, por exemplo, nas cidades de Baldim ou Itaguara, que
estão na periferia da Região Metropolitana, ou até mesmo nas cidades
conurbadas, como Nova Lima, não é tão importante para o Estado,
porque há muitos problemas maiores.

O Estado tem um instrumento de pressão muito forte que lhe
permite maltratar os municípios da forma como quiser. Há uma grande
instabilidade contratual das operadoras, porque é uma delegação dos
municípios ao Estado. Essa delegação pode ser retomada. Sempre há
subterfúgios para resolver essa questão; facilidades operacionais
muito grandes, porque é um sistema só.

A avaliação pelo voto é extremamente prejudicada, porque ninguém
consegue votar sozinho em quem lhe dá um transporte ruim. Como a
região metropolitana votará contra um Governador que nomeia um
Secretário ou um Presidente do órgão que gerencia seu transporte?
Nos municípios, não há como votar diretamente.

O problema principal é que ninguém delega para o Estado onde há
cidades estruturadas, organizadas e com sistemas estruturados. Em
Recife, há pouco tempo, a EMTU pertencia ao Estado e gerenciava o
transporte metropolitano por delegação das cidades. As cidades não
delegam. Já imaginaram a BHTRANS delegar para o Estado? Nunca.

Outro modelo é o das cidades-pólo imperialistas, que querem
dominar tudo. Esse foi o modelo implantado na Região Metropolitana
de Curitiba. O Estado delegou o transporte intermunicipal à cidade-
pólo, e Curitiba começou a gerenciá-lo. Imaginem se todos
delegassem o transporte à BHTRANS! Como é que o cidadão de
Contagem impedirá um transporte ruim, se ele é feito por um Prefeito
no qual ele não vota? Não é que ele divida o voto com o vale do
Jequitinhonha, o Triângulo e zona da Mata; mas ele nem vota. Qual é
a avaliação feita pelo voto, que todo serviço público deve sofrer,
obrigatoriamente? O município não tem pressão política, não adianta
o Vereador querer ser recebido pelo Prefeito da outra cidade, porque
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o Prefeito o coloca na lista para ser recebido daqui a três anos -
na outra gestão, de preferência. O instrumento de pressão política
fantástico para a cidade-pólo é dizer: "se você não delegar, não ligo
seu sistema com o metropolitano". No sistema metropolitano,
gerenciado pela cidade-pólo, há uma concorrência enorme com o
sistema municipal. Há uma facilidade de integração intermunicipal
com a cidade-pólo, como a urbe faz. A integração entre o
metropolitano e o municipal é óbvia - é um gerente só - mas é muito
difícil entre o intermunicipal das outras cidades, pois está sujeito às
questões políticas e a uma série de questões gerenciais.

O modelo cidade-pólo imperialista ainda é mais forte quando
assume os demais municípios. Curitiba começou a fazer isso: "ou
você me delega seu transporte ou não o integro no sistema articulado
com bilhetagem eletrônica".

Resultado, a cidade-pólo vai aumentando o seu poder de gestão, o
que é pior, pois a avaliação pelo voto inexiste totalmente. Imaginem o
cidadão de Neves, que, para reclamar da linha que leva de
Justinópolis à sede, tem de falar com o Prefeito de Belo Horizonte ou
com o Presidente da BHTRANS. A inoperância no tocante ao
interesse local é pior ainda que a do Estado, pois uma cidade não
conhece o problema da outra. Há instrumentos de pressão política na
cidade-pólo e o enfraquecimento político muito forte dos demais
municípios. O Prefeito perde a gestão do transporte na sua cidade,
tornando-se fraco frente à população.

Outro modelo é o consórcio. Celebra-se o consórcio entre Estado e
o município, o que hoje acontece em Goiânia e em Recife. Para isso
tem de haver afinidade política entre o Estado e as Prefeituras.

Outro complicador é a proporção entre os sistemas. Recife e
Goiânia têm cerca de 30% do sistema de transporte. Belo Horizonte
tem 65%. Como Belo Horizonte fará um consórcio com o Estado,
sendo majoritária? Cidades-pólo fortes como Belo Horizonte, São
Paulo, Rio não conseguiram resolver a questão de consórcio com os
municípios. E muito difícil a definição de competência num consórcio.
Como fica a autonomia municipal? Como fica o interesse local dos
minoritários e como esses defenderão seus interesses locais no
consórcio? Serão sempre voto vencido? Abrirão mão da gestão? E,
novamente, deparamos com a instabilidade contratual: as licitações
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têm de ser feitas em nome do consórcio, dos municípios ou de
quem? Tem de se criar um modelo institucional que permita a
estabilidade contratual.

Propusemos, há algum tempo, o que chamamos de gestão
condominial. Formaríamos um condomínio em que o azul, mostrado
nesta transparência, representaria a parte metropolitana, formada pelo
Estado e pelos municípios, cada um com uma parte. E um sistema
parecido com o de Belo Horizonte, na Lei Delegada n° 100, que cria a
Transportes Metropolitanos, empresa que terá a gestão do metrô e do
sistema de ônibus metropolitanos com a participação dos municípios.
Ela gerencia o metropolitano, mas com a efetiva participação dos
municípios. E os municípios gerenciam o seu intramunicipal, que, na
transparência, está representado pela cor rosa. Cada um gerencia a
sua parte, com uma vantagem: o município A, a cidade-pólo, estaria
participando, ao mesmo tempo, das questões locais e metropolitanas.
E o Estado não estaria participando das gestões municipais, mas
traria o município à discussão. E aí é importante o conceito da
autonomia relativa. E preciso que os municípios abdiquem da
autonomia completa no sistema de transporte de forma que qualquer
coisa, dentro do município, que prejudique a gestão metropolitana,
seja, no mínimo, discutida. Os municípios não podem ter a
competência exclusiva de fazer o que bem entenderem, dançando
conforme uma música que não interessa à região metropolitana como
um todo.

Nos modelos que chamamos de gestão condominial, temos um
órgão com a participação de todos; o intermunicipal é gerenciado por
esse órgão; os municípios são relativamente autônomos - repito que
nesse aspecto não pode haver autonomia total, pois o município não
pode destruir o sistema metropolitano -; a participação dos municípios
é voluntária - e esse é o principal problema -; as decisões têm de ser
absolutamente compartilhadas; e a integração operacional e tarifária
acontece com muita facilidade.

Quer dizer, por enquanto não há solução. Nenhuma cidade do Brasil
conseguiu. As cidades européias e Montreal, no Canadá, por
exemplo, estão partindo de um sistema diferente: estão criando uma
nova cidade, incorporando todas as outras, o que é uma questão
política remetida à Constituição Federal. Então, não há solução para o
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transporte metropolitano se não conseguirmos colocar na mesma
mesa os órgãos metropolitanos, estaduais e municipais, para
encontrarem uma solução comum. A solução técnica é muito fácil, e
podemos ensiná-la na faculdade. Mas a solução política, se não
houver decisão, vontade e real interesse em resolver, é impossível.
Obrigado pela atenção.

Palavras do Sr. Adauto Lúcio Cardoso
Bom dia a todos. Na pessoa do ilustre Deputado que coordena os

nossos trabalhos, agradeço o convite da Assembléia Legislativa e
saúdo sua iniciativa, que é da maior importância, já que o tema da
metrópole não tem tido muito destaque no debate político recente.
Assim, a iniciativa desta Casa de promover e aprofundar essa
discussão é fundamental no momento que vivemos.

Em minha intervenção vou abordar duas questões. Vou fazer uma
breve menção à indefinição institucional da questão metropolitana no
Brasil e, depois, falar mais especificamente sobre a questão
habitacional. Participo de uma rede nacional de pesquisadores que se
debruçam sobre a questão metropolitana no Brasil - o Observatório
das Metrópoles -, em que temos feito várias avaliações e análises
comparativas do que está acontecendo nas regiões metropolitanas
brasileiras, sendo que me tenho dedicado mais às áreas habitacional
e ambiental.

Do ponto de vista da indefinição institucional, temos problemas
bastante sérios. O processo centralizador, herança dos anos 70, foi
bastante malsucedido e deixou-nos vários problemas e certo vácuo
institucional a respeito de como tratar a questão metropolitana. Mas
parece-nos que a redefinição, trazida pela Constituição, trouxe-nos
problemas ainda maiores. Analisando as cerca de 17 regiões
metropolitanas do País, verificamos uma diversidade e uma ausência
de critérios para se definir uma metrópole. Temos, por exemplo, o
caso de Maringá, no Paraná, que é uma região metropolitana
absolutamente inconsistente do ponto de vista de definição de escala
metropolitana; temos regiões metropolitanas com municípios que
deveriam estar integrados institucionalmente na região metropolitana,
porque têm conurbação, interdependência funcional e estão no
mesmo ambiente físico, no entanto estão fora, como é o caso de
Petrópolis, no Rio de Janeiro; e temos regiões metropolitanas
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inchadas, com municípios que não formam conurbação, que têm
fraca dependência funcional e não estão interligados do ponto de vista
ambiental.

Quais são os critérios para se definir região metropolitana? Parece-
me que o que prevalece hoje nessa definição são os critérios políticos.
A análise feita no caso de Maringá mostrou que fazer parte de uma
região metropolitana é um trunfo na disputa por investimentos públicos
e privados, numa competição intermunicipal. Então, perde-se qualquer
caráter tecnicamente consistente para se definir quais municípios
farão parte de uma região metropolitana, diferenciando-se assim
aglomeração urbana de região metropolitana. Portanto, é preciso
voltar à velha discussão feita pelo IBGE a respeito dessa definição,
para que a base técnica possa ancorar o político e o institucional.
Nesse sentido, Minas Gerais deu um significativo passo ao realizar
este seminário, com discussões aprofundadas, o que não acontece
em outros lugares.

Além disso, com relação aos transportes - problema levantado pelo
colega que me antecedeu -, concluímos que, como as demais
políticas públicas, não há mecanismos institucionais concretos que
viabilizem e facilitem a cooperação entre as administrações municipais
e o Governo Estadual, pois existem conflitos de competências que nos
deixam numa significativa situação de indefinição. Isso traz
conseqüências sérias para o enfrentamento do problema
metropolitano.

Além das questões relativas ao transporte e ao meio ambiente, o
problema habitacional também tem forte dimensão metropolitana. Do
ponto de vista habitacional, enfrentamos situação bastante grave no
Brasil, visto que os cálculos da Fundação João Pinheiro mostraram a
existência de um déficit habitacional, no ano 2000, em torno de
6.600.000 unidades. Isso é o que precisa ser construído para atender
à demanda reprimida por moradia, dada a ausência de políticas
efetivas de habitação no País desde o final do BNH. Oitenta por cento
desse déficit referem-se a áreas urbanas, e 30%, às regiões
metropolitanas - sem considerar todas as 17 regiões metropolitanas
existentes hoje, mas somente as oito definidas em 2000, quando da
feitura desse cálculo.

A RMBH possui em déficit de 155 mil unidades, ou seja, existe
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pressão sobre a oferta de moradias em torno de 150 mil novas
unidades que não estão sendo ofertadas. Dessas 150 mil, 87%
correspondem a famílias com renda de até três salários mínimos - daí
outra característica das regiões metropolitanas, que é o fato de elas
concentrarem a pobreza. A pobreza não está somente nos rincões do
Maranhão, mas também nas nossas áreas metropolitanas, de forma
concentrada. Então, não podemos enfrentar o problema da pobreza
apenas com programas para as áreas rurais, mas também com
efetivos programas dirigidos às regiões metropolitanas, e a questão
habitacional é fundamental para o enfrentamento desse problema.

No que toca à questão ambiental, os problemas expostos
anteriormente, como a ocupação de fundo de vales, encostas com
problemas de deslizamento, enfim, todos eles têm um vínculo muito
expressivo com a questão da moradia

Portanto, é a ausência de uma política concreta que viabilize o
acesso à terra e à moradia - e o direito à moradia integra os direitos
sociais na nossa Constituição - que faz com que a ocupação das
áreas inadequadas do ponto de vista ambiental se dê de forma tão
efetiva como tem ocorrido em todas as regiões metropolitanas
brasileiras.

Estava dizendo que a RMBH tem um déficit de 155 mil moradias.
Em 1991, esse índice era de 100 mil; cresceu, então, 50 mil na
década de 90. Isso corresponde a uma taxa anual de 4,7%, que é
muito alta. O caso de Belo Horizonte não é o mais grave, embora seja
bastante significativo.

A questão habitacional não se resolve apenas com crescimento
econômico e redistribuição de renda, apesar de esse ser um
componente fundamental. Também não será solucionada sem
políticas que possibilitem crédito subsidiado e que viabilizem o acesso
à terra. Por outro lado, existe um problema habitacional já
estabelecido, que são as favelas e os loteamentos irregulares das
periferias, que precisa ser equacionado. Precisamos de políticas
preventivas para que esse déficit considerado como demanda
reprimida, formada por famílias conviventes em habitações precárias e
por pessoas pressionadas pelo aluguel, não se transforme em
ocupações de áreas de risco ou irregulares.

Além das políticas preventivas, precisamos de políticas de
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regularização e urbanização. O que temos notado é um
predomínio de políticas de regularização e urbanização, o que faz com
que a única alternativa para o acesso à moradia hoje seja por meio da
ocupação de terra. Ocupa-se a terra e espera-se até que o poder
público regularize a situação. Isso causa problemas funcionais e gera
enormes dificuldades para a eficácia da política.

Quando analisamos a experiência recente, percebemos que, com a
ausência do Governo Federal nos anos 90, os Governos Municipais
assumiram iniciativas bastante interessantes e criativas do ponto de
vista habitacional. Várias administrações foram premiadas no exterior,
estamos na vanguarda internacional nesse processo. No entanto,
quando observamos o processo de um ponto de vista menos
focalizado e mais abrangente, vemos que essas políticas estão
concentradas principalmente nas Capitais e nas áreas centrais de
regiões metropolitanas. Quando se vê o que ocorre nos municípios
periféricos, constatamos a total ausência de políticas e programas
habitacionais e uma enorme dificuldade financeira, técnica e
administrativa para gerenciar programas que tenham efetividade sobre
suas áreas de atuação. E claro que há exceções, mas a regra geral é
a total falta de iniciativas nos municípios periféricos.

Isso gera o que chamamos de descentralização perversa. Com a
ausência de uma política redistributiva, seja em nível federal, seja em
nível estadual - os Governos Estaduais estão extremamente precários
em termos financeiros -, apenas os municípios com maior capacidade
financeira e técnica podem alavancar recursos próprios, federais ou
até internacionais do BID ou do Banco Mundial para equacionar
minimamente seus problemas habitacionais, enquanto os mais pobres
tendem a reproduzir esses problemas.

A questão habitacional numa área metropolitana não está restrita
aos limites administrativos de um município.

Embora não exista uma possibilidade de substituição total entre
moradias de um município para outro, quando as pessoas se mudam
não vão para muito longe. Mudam-se para um bairro vizinho, e os
estudos mostram que geralmente elas vão para perto. No entanto,
com o encarecimento do preço da terra e a ausência de oportunidades
habitacionais nesses municípios centrais, formam-se bacias de
demanda por habitação que ultrapassam os limites dos municípios e
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que se constituem em submercados habitacionais metropolitanos.
Isso gera problemas e efeitos perversos fortes quando um município
empreende programas habitacionais interessantes e começam a
surgir demandas de outro município que não tem essa oferta. Isso
gera problemas que levam até à necessidade de criação de barreiras
para evitar que o sujeito que mora em outro município venha a
demandar habitação ali. Os efeitos são muito complicados sob o ponto
de vista da cidadania e da democracia.

Então, é preciso que a problemática habitacional metropolitana
tenha um planejamento global, já que as relações de interdependência
são muito fortes. Quem produz a riqueza em Belo Horizonte mora na
periferia, consome a pobreza da periferia e não tem a oportunidade
habitacional que a população de Belo Horizonte tem quando a
administração municipal desta cidade desenvolve seus programas e
suas ações. Então, é preciso criar mecanismos específicos , que
permitam o planejamento e o encaminhamento de soluções
habitacionais para o programa habitacional metropolitano.

Volto à questão que levantei no início, que é o problema
institucional. Eu diria que a ausência de mecanismos efetivos,
concretos, que permitam a possibilidade de articulação, de gestão
compartilhada dos problemas metropolitanos, hoje é um grande
desafio. Infelizmente, essa questão não está na centralidade da
agenda política. Esse problema não está na agenda central do
Ministério das Cidades. E claro que o Ministério das Cidades se
preocupa com a questão metropolitana, mas o assunto não é
considerado ali como uma questão central. E o que temos visto é que
as administrações estaduais também tratam irresponsavelmente a
questão metropolitana. Por isso, acho que é preciso criar mecanismos
que possibilitem o encaminhamento dessas soluções e o
enfrentamento dos desafios que temos pela frente. Vimos o tamanho
do déficit habitacional, os problemas do saneamento e sabemos que,
se não houver desenvolvimento efetivo não apenas de políticas de
regularização e de urbanização dos assentamentos precários - que
são fundamentais e que precisam continuar existindo -, mas também
ofertas planejadas de novas moradias em áreas adequadas e em
condições de ocupação adequadas, os graves problemas ambientais
que já foram aqui mencionados só irão piorar com o tempo. Não dá
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para esperar que os municípios periféricos pobres, com baixa
arrecadação, com alta dependência de FPM sejam, por iniciativa
própria, capazes de resolver seus problemas. Se permanecer esse
modelo de hoje, teremos o aumento da desigualdade regional já
histórica entre o Sudeste e o Nordeste.

Mas temos também nossos "nordestes" dentro das regiões
metropolitanas. As desigualdades intrametropolitanas entre
municípios-núcleo e municípios periféricos são enormes e só tenderão
a se acentuar se não houver programas específicos que efetivem a
redistribuição de recursos e de competências técnicas. Era isso o que
eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos.

Palavras do Secretário-Adjunto Luís Flávio Sapori
Bom-dia a todos, meus cumprimentos especiais ao Deputado Fábio

Avelar, coordenador dos debates, aos meus prezados companheiros
de Mesa, às Deputadas e aos Deputados aqui presentes. Como o
tempo é curto, preparei uma exposição bem objetiva.

Minha proposta é discutir, aproveitando o conhecimento e as
informações já apresentadas por meus antecessores, muito
interessantes, aquilo que diz respeito ao desafio de uma gestão
metropolitana na área da segurança pública. Há uma pergunta muito
simples, que procuro responder: é possível ou necessário pensar uma
gestão metropolitana na área do controle do crime e da violência? E
necessário definir um arranjo institucional próprio para isso? Minha
resposta é muito objetiva. Entendo que o arranjo institucional brasileiro
já viabiliza uma gestão metropolitana da segurança, não apenas em
Minas Gerais, mas nos vários Estados brasileiros. Inclino-me a
acreditar e a defender o argumento da não-necessidade de um
aparato institucional próprio para isso. O problema é menos
institucional e muito mais de gestão de política pública.

Temos de ter clareza de que a segurança pública no Brasil tem
especificidades muito claras em relação às áreas de habitação,
saneamento básico e transporte, como ficou bem nítido nas
exposições anteriores. Boa parte desses bens coletivos, na sociedade
brasileira, são providos, "a priori", pelo poder municipal. Não é o caso
da segurança pública. No arranjo institucional brasileiro, o município
pesa pouco no provimento da ordem coletiva.

Os municípios no Brasil têm atribuição institucional muito limitada,
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diria até, muito mal-utilizada. Poderiam ir muito além, mesmo com
as limitações legais e constitucionais existentes. Mesmo assim, cabe à
União e, principalmente, ao Poder Executivo Estadual, o provimento
da ordem coletiva. O Executivo Estadual é o grande provedor da
ordem pública, controla as polícias, administra as unidades prisionais
e tem boa parte das responsabilidades com os adolescentes
infratores. E no âmbito estadual que está boa parte da estrutura do
Judiciário e do Ministério Público. E nesse âmbito que a segurança
pública geralmente tem sido formulada no Brasil.

No meu ponto de vista, não é ruim. Acredito que o Brasil tem um
modelo institucional nessa área muito bom, adequado às nossas
peculiaridades populacionais e geográficas. Em outras palavras, não
acredito, não defendo e não é nossa idéia em Minas Gerais defender
a municipalização da segurança pública, em termos de mudança
constitucional. Não acreditamos que o modelo norte-americano,
absolutamente fragmentado, em termos da gestão municipal de
segurança pública, seja o adequado. Muito menos um modelo
excessivamente federalizado, concentrado na União. O problema
brasileiro é que os Estados têm as principais prerrogativas e a
autoridade para fazer política pública, mas o recurso continua
concentrada no Governo Federal- Essa é a distorção- Nem por isso os
municípios têm feito pouco. Muitos dos que estão aqui sabem bem
disso, conhecem bem suas realidades locais. Hoje, no Brasil, as
policias não sobrevivem sem o apoio municipal.

Os municípios são decisivos hoje na garantia do custeio das Polícias
Militar e Civil. Muitos municípios têm assumido tarefas que não lhes
cabem. Assumem, por exemplo, a administração de unidades
prisionais, o que se deve principalmente à incapacidade do poder
público estadual de aportar recursos suficientes para suas unidades
descentralizadas. Considerando o arranjo institucional brasileiro, isso
é muito pouco. Mais que bancar o custeio de polícias, é possível
pensar-se no Brasil, em Minas Gerais, em cada município da região
metropolitana e nos planos municipais de segurança pública.

O fato de o Poder Executivo Estadual concentrar responsabilidade
sobre as organizações policiais ou prisionais não significa que cada
município não possa, por si só, formular ações estratégicas de curto e
médio prazos que gerem políticas municipais. Há certo grau de
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descentralização no aparato policial brasileiro que viabiliza muitas
soluções locais. E possível que muitas iniciativas sejam empreendidas
com sucesso em nível local, a despeito da decisão de um Governador,
de um Secretário Estadual de Segurança Pública e, muito menos, de
um Ministro da Justiça. Talvez seja essa a grande novidade no
cenário brasileiro: os municípios estão descobrindo que podem fazer
muito mais do que estão fazendo, mesmo com as limitações
institucionais existentes. Exemplos já estão surgindo na Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Betim, Contagem e Nova Lima. Em
São Paulo, em Diadema, no Rio de Janeiro e no Nordeste já surge
algo novo que nos permite a visão otimista de avanço significativo em
termos de gestão. Em termos de gestão, ressalto, porque em termos
institucionais talvez o caminho importante a ser perseguido seja
atribuir às guardas municipais certo grau de poder de polícia. Isso
será discutido no Congresso Nacional talvez até o final deste ano. O
Congresso Nacional tende a conceder a prerrogativa do poder de
polícia às guardas municipais, o que, particularmente, me parece
interessante e defensável. Seria um acréscimo importante à atuação
das polícias ostensivas no Brasil. Talvez seja esse um dos modelos
institucionais a se adotar.

O fato de o município avançar em suas atribuições e em suas
intervenções certamente não resolve o problema das regiões
conurbadas. Nesse caso, é preciso examinar possibilidades de
políticas e de ações mais abrangentes, que extrapolem os limites
locais. Isso é muito claro na área da segurança pública.

Não existe o criminoso de Contagem ou o criminoso de Belo
Horizonte. E um grande equívoco pensar que cada município deve
cuidar apenas do problema do seu criminoso, ou que sua solução seja
exclusivamente local. Parece-me totalmente equivocado o fato de, em
Minas Gerais, cada município pensar em construir a sua prisão, a sua
cadeia pública, e cuidar apenas de seu preso. Esse é um grande
equívoco do ponto de vista de gestão de política estadual,
principalmente no âmbito de uma região metropolitana. Política
regional de regiões metropolitanas não pode ter esse foco
exclusivamente local; tem de ter visão regional.

O criminoso transita com muita facilidade. Qualquer policial, militar
ou civil, sabe muito bem que o criminoso não obedece a fronteiras,
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principalmente em um espaço como o nosso. Belo Horizonte e
Contagem são dois municípios absolutamente similares na incidência
do crime, tanto em homicídios quanto em crimes contra o patrimônio.
O que ocorre lá tende a ocorrer aqui. O motivo é simples: os limites
municipais são pouco importantes na ação do criminoso.

Não defendemos em Minas uma municipalização da segurança
pública.

Acreditamos que, se municipalizarmos a segurança pública, teremos
grande dificuldade de fazer gestão metropolitana, conforme as outras
áreas apontaram. O modelo estadualizado viabiliza uma gestão
regionalizada da segurança pública.

O mapa da violência em Minas Gerais no ano de 2001 é muito claro.
De lá para cá não mudou muito. Os municípios mais escuros são os
com índice de violência mais elevados, tanto assaltos quanto
homicídios. Há um claro padrão georreferenciado da criminalidade e
da violência no Estado, uma clara peculiaridade regional no Triângulo,
onde o crime contra o patrimônio é muito intensivo, assim como na
região dos vales do Mucuri e rio Doce, onde o homicídio e a lesão
corporal são intensivos. E possível observar que especialmente a
RMBH tem uma evidente peculiaridade. Um mapa como esse
consubstancia a necessidade de uma postura de gestão
regionalizada. A política estadual de controle do crime e da violência
tem de considerar, "a priori", as peculiaridades de cada um desses
locais.

Em Minas Gerais estamos caminhando para executar a política
estadual no âmbito regional, obviamente dedicando atenção
preferencial a uma das regiões metropolitanas oficialmente
constituídas, a de Belo Horizonte, onde o problema é mais grave.

Estamos na fase de montagem dessas estruturas de gestão, que em
nenhum momento permeou toda a atuação do aparato de segurança
pública no Estado. Talvez a Polícia Militar já tenha conseguido
modelos de gestão mais avançados. Nosso desafio é envolver a
Polícia Civil e todo o sistema de atendimento prisional, além do
adolescente infrator.

O atual Governo definiu como prioritários os quatro grandes eixos
que atenderão em maior e em menor grau todas as regiões do
Estado, incluindo a RMBH. Nosso desafio é profissionalizar o sistema
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prisional, integrar as polícias, prevenir socialmente o crime e
ampliar o atendimento ao adolescente infrator. A questão é como
desenvolver cada uma dessas ações. O planejamento de construção
de penitenciárias e presídios, que já está praticamente pronto,
obedece à lógica regional, a um diagnóstico das necessidades locais.
A RMBH, por exemplo, tem um gravíssimo problema de custódia de
presos provisórios, porque não há cadeias públicas suficientes, o que
não pode ser resolvido pelo Prefeito de Betim nem pelo de Belo
Horizonte nem pelo de Contagem. Tem de ser resolvido pelo Governo
Estadual, porque diz respeito a todos esses municípios. O preso
provisório flagrado não é problema apenas de um ou de outro
município da região metropolitana. Estamos trabalhando com a
perspectiva de um tratamento regionalizado do atendimento prisional,
o que não inviabiliza iniciativas municipais como as APACs, que
começam a proliferar no Estado e têm nosso apoio em ltaúna, em
Nova Lima e em outros municípios do Norte. O processo de
atendimento municipalizado do preso não é solução. E não o será. Por
isso o gestor estadual, por meio de uma secretaria de Estado, como
temos hoje a Secretaria de Defesa Social, é que viabilizará a
integração dos interesses municipais, rompendo uma disputa perversa
entre os municípios pelo meu preso ou seu preso, o que tem de ser
resolvido. O preso não é de ninguém. O preso diz respeito a todos os
municípios.

Na área de integração das polícias, uma estratégia começa por
atender grandes municípios-pólo.

Começaremos pela RMBH e caminharemos para definir essas
integrações num triângulo, envolvendo Belo Horizonte, Uberaba,
Montes Claros, Valadares, Pouso Alegre, Varginha, etc. Você define
as áreas das regiões a partir de um sistema de integração do
planejamento das duas polícias. O grande desafio é ajustar as áreas
de atuação da Polícia Militar e da Policia Civil no Estado. Temos mais
de 50 delegacias da Polícia Civil e 10 comandos regionais da Policia
Militar. Elas são absolutamente incompatíveis do ponto de vista do
desenho geográfico. O desafio da integração é, no mínimo, ajustar as
áreas para viabilizar o planejamento local. Aí sim, o planejamento de
Belo Horizonte passa a merecer um tratamento singular.

Em termos de prevenção social, os municípios são importantes. Não
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é necessário pensar numa gestão metropolitana; a prevenção
social funciona bem quando é focalizada no espaço, na clientela. Não
é à toa que a política que está sendo desenvolvida hoje, de prevenção
social no Estado, se viabiliza por meio de convênios diretos com os
municípios. E o que estamos fazendo em Belo Horizonte, Contagem,
Betim e Santa Luzia. O Projeto Fica Vivo é metropolitano num primeiro
momento, mas não tem, necessariamente, que envolver uma parceria,
um convênio único ou uma gestão metropolitana. Ele funciona quando
a gestão é local, dada a peculiaridade do projeto e a necessidade de
se lidar com as circunstâncias dos bairros, dos aglomerados de cada
um desses municípios. Isso funciona em nível municipal e é assim que
tem que ser gerido. E preciso coordenações municipais. No caso do
adolescente infrator, acreditamos que a política tem que ser
regionalizada. O município é importante; é um parceiro e ajuda, mas

- temos que romper com a mesma lógica perversa do adolescente
infrator meu e o adolescente infrator seu. O fenômeno da infração
cometida por adolescentes é grave e extrapola os municípios-pólo.
Temos que pensar nas unidades de internação como pólos, tipo Juiz
de Fora e Uberlândia, que irão atender demandas locais não apenas
dos municípios conurbados, mas dos municípios que estão, de
alguma maneira, direta ou indiretamente, afetados pelo mesmo
fenômeno. A política estadual envolve pensar nessas várias unidades
regionalizadas, no Triângulo, na região Leste, na região Norte, não
descartando as iniciativas municipais. A prioridade não é a
municipalização do atendimento ao adolescente infrator, ela seria
apenas um complemento.

Concluindo, conforme vocês estão percebendo, o que pensamos
hoje em termos de segurança pública envolve menos mudanças de
arranjos institucionais. Um ou outro talvez seja importante, mas o
nosso grande desafio na área de segurança pública é definir um
modelo de gestão adequado às peculiaridades regionais, incluindo a
RMBH ou quaisquer outras que venham a ser constituídas no Estado.
Oficializar uma região metropolitana não é pré-requisito para se fazer
uma política de segurança pública. O desafio da Secretaria Estadual
de Defesa Social é conseguir fazer isso por meio de um planejamento
segmentado, de acordo com as necessidades locais. Acreditamos que
vamos conseguir. Ainda não estamos fazendo porque é um processo
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em construção, a partir das várias coordenações regionais que
vão ser constituídas. Hoje estamos caminhando para constituir 13
unidades regionais, adequando as unidades da Polícia Militar e da
Polícia Civil. Há uma tendência, hoje, de que as leis orgânicas da
Polícia Militar e da Polícia Civil passem a constituir 13 unidades
regionais, viabilizando, a partir do ano que vem, planejamentos tocais
incluindo o sistema prisional.

No âmbito policial, acredito que o planejamento da sua atuação será
o primeiro sinal visível, a primeira ação concreta para se considerarem
as peculiaridades locais e as interdependências municipais,
principalmente em conurbações. Sob esse ponto de vista, a política de
segurança pública no atual arranjo institucional brasileiro pode ser
viabilizada e atender a demandas metropolitanas e municipais.
Acredito que o nosso modelo não é ruim. O que nos falta é a
capacitação técnica para fazer e gerir a segurança pública como uma
política consistente, com diagnóstico, planejamento e monitoramento,
considerando as peculiaridades locais. No caso, não estamos em uma
terra arrasada, não necessitamos destruir tudo para iniciarmos
novamente. O nosso desafio se dá em outro nível. Muito obrigado pela
atenção.

O Sr. Presidente - A partir deste momento, passo a Presidência dos
trabalhos ao ilustre Deputado Gustavo Valadares, relator de todos os
projetos que tramitam nesta Casa relativos , à criação de novas regiões
metropolitanas. O Deputado Gustavo Valadares e demais Deputados
entenderam que seria oportuno suspender temporariamente a
tramitação dos projetos para aguardar a conclusão dos trabalhos
deste semanário. Agradecemos a participação do Deputado Gustavo
Valadares. Certamente este seminário fornecerá subsídios
importantes para que o ilustre Deputado apresente o seu relatório.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Bom-dia a todos,

aos componentes da Mesa e aos demais presentes. Em primeiro
lugar, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, pois houve um
problema de comunicação. Estou aqui como relator dos projetos de
região metropolitana, que não são poucos. Se não me engano, são
sete ou oito projetos em tramitação nesta Casa. Com a boa-vontade
dos autores dos projetos, paralisamos a tramitação deles, para
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aguardar o resultado deste seminário. Por meio das respostas e
dos subsídios obtidos aqui, formularemos os pareceres sobre a
criação no Estado das regiões metropolitanas. São várias propostas
de diversos Deputados, e todos contribuíram e entenderam a
situação. Parabenizo, de forma especial, o Deputado Fábio Avelar,
idealizador deste seminário. Tenho a certeza de que este será de
grande valia não só para os meus pareceres, mas também para o
entendimento sobre a criação de novas regiões metropolitanas e
sobre as já existentes. Conheceremos novos caminhos para as
cidades com regiões metropolitanas já criadas.

Neste instante, daremos inicio à fase de debates. A coordenadoria
informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas
aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito
ou oralmente mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos
para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
as respostas. Iniciarei pelas perguntas escritas que estão em minhas
mãos.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Adir José de Freitas, da

Associação dos ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG: "O
problema da natureza legal quanto ao meio ambiente e aos recursos
hídricos tem dado passos significativos que se traduzem em
resultados bastante positivos. Não há uma institucionalização do
saneamento de modo racional, dando-lhe possibilidade de status em
organização sistêmica, força de organismo que lhe possibilite possuir
recursos financeiros e técnicos próprios dentro do orçamento público,
para que possa assumir os desafios que se acham à sua frente. Como
o senhor vê essa questão?"

Pergunta do Sr. Carlos Evandro de Oliveira, Prefeito de Lavras, da
Frente Mineira de Prefeitos: "Hoje, a maior dificuldade dos Prefeitos é
a busca de recursos para o tratamento de esgoto. Nos municípios
lindeiros às represas, o problema é ainda maior. Não seria importante
a publicidade conjunta do Governo do Estado e da Assembléia,
demonstrando a necessidade imperativa do tratamento de esgoto e



2307
seus custos e tirando esse peso que, hoje, está somente nas
costas dos Prefeitos?".

Pergunta de Glória Jarios, da Advocacia-Geral do Estado: "As
políticas ambientais atuais se voltam para a melhoria e a conservação
dos cursos d'água. Não devemos, também, promover a defesa das
águas subterrâneas, evitando-lhes a poluição?".

O Secretário José Carlos Carvalho - A pergunta feita pelo Dr. Adir,
velho batalhador das questões de gestão dos recursos hídricos em
Minas Gerais, tem uma questão central.

A abordagem sistêmica é absolutamente fundamental para
encaminhar as mais adequadas soluções para o problema do
saneamento ambiental em Minas e no Brasil. Entendo que a
concepção sistêmica, já adotada para gestão de recursos hídricos,
necessariamente levará a uma abordagem integrada e também
sistêmica, no que diz respeito ao saneamento, sobretudo por conta de
uma particularidade que ainda não está suficientemente difundida no
âmbito da política nacional de gestão dos recursos hídricos, mas é
fundamental para a compreensão dessa questão. Com o advento da
Lei n° 9.433, que instituiu a política nacional das águas,
diferentemente do sistema que vigorava no modelo anterior,
passamos a ter a outorga de água não apenas para captação e
derivação, mas também para o lançamento de afluentes. Ao exigirmos
a outorga para o lançamento de afluentes, fizemos com que, nesse
ponto específico, houvesse uma conexão clara da política de meio
ambiente com a política de recursos hídricos. E isso,
necessariamente, fará com que essa questão ganhe concretude e se
torne materializada. A partir do momento em que a exigência da
outorga para o lançamento de afluentes e de esgoto começar a
funcionar, faremos com que essa questão se dê de maneira
satisfatória.

A outra questão está relacionada com os investimentos requeridos
para o tratamento de esgotos. E uma questão absolutamente
pertinente.

O tratamento de esgoto exige um volume de recursos que não se
encontra disponível, particularmente quando consideramos as
possibilidades do orçamento fiscal do Estado brasileiro, nos planos
federal, estadual e municipal. Essa questão pressupõe uma
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integração de esforços das três esferas do Governo.
Necessitamos de uma política combinada para geração de recursos. E
necessária a disponibilidade de recursos para tratamento de esgoto
no orçamento fiscal dos Governos Federal e Estadual.

Há também duas questões essenciais para caminharmos de
maneira satisfatória no que diz respeito a tratamento de esgoto: uma,
a questão da tarifação. E fundamental assumir que, na tarifação,
levemos em conta o custo ambiental do que realizamos em termos de
saneamento. A segunda questão se relaciona com a possibilidade, já
admitida na Lei Nacional de Gestão das Aguas da cobrança pelo seu
uso, que deve fazer parte desse contexto, criando a oportunidade de
solução para o problema.

Foi levantada a questão relativa às águas subterrâneas. A questão
mais evidente, em relação à gestão das águas, está ligada às águas
superficiais, o que não exclui a importância de gestão das águas
subterrâneas, sobretudo no caso do Brasil, que possui um dos
maiores mananciais de águas subterrâneas do mundo, o aqüífero
Guarani. Sobre a proteção de águas subterrâneas, tramita na
Assembléia um projeto de lei de autoria do Deputado Fábio Avelar,
que poderá falar a respeito em momento adequado.

O Deputado Fábio Avelar - Era o Projeto de Lei n° 971, hoje
transformado na Lei n° 13.771, que dispõe sobre a operação e a
preservação dos poços profundos.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Adi dos Santos, da Associação
dos Funcionários Aposentados de Contagem: 'O que as autoridades
têm feito para coibir ou mesmo proibir a proliferação de favelas nas
principais vias de acesso à Capital? Um exemplo é a Via Expressa,
com construções quase dentro do asfalto".

O Secretário José Carlos Carvalho - Essa é uma questão crucial,
relacionada com a expansão absolutamente desordenada das
cidades, a expansão urbana descontrolada, provocando essa e outras
situações. Isso tem que ver com o planejamento do uso do solo
urbano no Brasil, o qual, lamentavelmente, nos últimos anos ficou na
periferia das grandes decisões. Se não retomarmos o planejamento
adequado do uso do solo urbano no contexto de uma preocupação
com as questões ambientais, entre outras, inclusive a questão da
habitação, não teremos solução definitiva para essa e outras questões
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relacionadas com a proliferação das favelas e das habitações
precárias nas regiões metropolitanas brasileiras.

O Sr. Presidente - Obrigado, Secretário. Passaremos a outras
questões escritas. As próximas três perguntas são dirigidas ao Sr.
Osias. A primeira, de Ana Maria de Souza, da Secretaria de
Transportes: "Qual a melhor forma para que o trânsito seja menos
tumultuado nas horas de pico, por exemplo, nas quintas-feiras e
sextas-feiras à noite, a partir de 18h30min, na rua da Bahia e
laterais?". A segunda, do Eng. Nélson Prata, da Associação de Defesa
ao Usuário, Consumidor e Contribuinte: "Como seria a articulação do
condomínio gestor dos transportes com o planejamento metropolitano
e que instância proveria esse planejamento?". A terceira, do Sr. Adir
dos Santos: "Certa vez fui a Igarapé, e o primeiro ônibus que passou
ia para Oliveira. Ao tirar a passagem, o trocador queria cobrar pelo
trecho até Itaguara. Como não aceitei, queria colocar-me para fora do
ônibus, o que também não aceitei. Acabei pagando somente até
Igarapé, mas é um absurdo, não acha?".

O Sr. Osias Baptista Neto - Quanto à pergunta da Ana Maria, o
trabalho do dia-a-dia da BHTRANS é exatamente fazer o
gerenciamento de trânsito, que varia ao longo do dia e apresenta
situaçções críticas pela cidade. O caminho encontrado pela
BHTRANS é a implantação de sistema inteligente de controle de
semáforos, em que se colocam vários detetores de veículos na rua,
que, determinando o fluxo em dado momento, ajustarão a
programação dos semáforos para aquele fluxo. Imagino que, como
aconteceu no resto do mundo, isso deva dar um resultado específico
muito bom. Poderíamos perguntar o que tem isso a ver com a região
metropolitana, mas, se pensarmos que a área central de Belo
Horizonte é um dos principais pólos de articulação de trânsito
metropolitano, veremos que há uma relação interessante. O caminho
é esse, mas a discussão é técnica e é extremamente insossa para o
momento; se a Ana Maria quiser, poderemos conversar sobre o
assunto posteriormente.

Quanto à questão do Nélson Prata, sobre a articulação do
condomínio gestor de transportes com o planejamento metropolitano,
precisamos saber, em primeiro lugar, qual é a gestão de planejamento
metropolitano escolhida, o que ainda é uma grande indefinição, como
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tem mostrado este seminário. De qualquer maneira, não há como
se fazer o planejamento metropolitano de transporte de forma
desarticulada do resto do planejamento. A relação do transporte com
o uso do solo é tão importante que coisas simples como a Câmara de
Compensação Tarifária, implantada pela METROBEL, em 1982,
desfigurou totalmente o adensamento populacional em Belo
Horizonte. Tudo por uma questão de preço de passagem, quando os
Prefeitos lutavam para entrar na região metropolitana e colocar o
ônibus vermelho, subsidiado. Ocupei cargos no DER, na BHTRANS e
na METROBEL e, à época, falávamos com os Prefeitos que o
subsídio do transporte metropolitano é uma faca de dois gumes para o
município: ele não apenas facilita que o morador de Igarapé trabalhe
em Belo Horizonte, mas faz também com que o morador de Belo
Horizonte, ao achar uma casa muito mais barata em Igarapé, vá morar
naquela cidade. Isso acontece porque o transporte é barato, e as
pessoas procuram equilibrar em seu orçamento os custos de
transporte e de habitação. Assim, se o transporte é barateado por um
subsídio, ele vai morar mais longe, o que leva custo para essa cidade
da região metropolitana, porque ele trabalha e produz em Belo
Horizonte e tem custo social - de educação, de saúde, de habitação,
de infra-estrutura de serviços públicos, etc. - onde mora. Então, não
há como se fazer o planejamento de transporte de forma desvinculada
do resto das questões metropolitanas, da economia urbana e da lei do
uso do solo. A situação atual é extremamente preocupante - antes
mesmo da extinção do PLAMBEL, já não se fazia isso mais, porém,
essa retomada é extremamente importante. Enfim, o Consórcio é mais
uma questão de gestão do sistema específico, mas obrigatoriamente
tem de estar subordinado a um planejamento mais global.

Quanto ao caso comentado pelo Adir dos Santos, é realmente um
absurdo, mas a questão é mais conceitual. Ou seja, há ônibus
metropolitanos que vão a Igarapé, mas ele pegou um ônibus
rodoviário. Aí, entra a questão das concessões, etc. O sistema de
transportes extrapola a própria região metropolitana, já que ele tomou
o ônibus que vai para Oliveira para fazer um transporte metropolitano.
Essa é uma questão complicada. O ideal é que se tenha uma gestão
para ônibus rodoviários e outra para ônibus urbanos, que atendem à
região metropolitana.
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O Sr. Nísio de Sousa Armani - Já que estou integrado ao Grupo

4, apresento algumas sugestões apenas aos Grupos 5 e 6, mais
precisamente ao Dr. Adalto Lúcio e ao Dr. Luís Flávio Sapori, do
Grupo 6. Entrego esses documentos a eles e peço que também
cheguem às mãos da coordenadora Cynthia, do Dr. Osias Baptista
Neto e do coordenador Oto Lopes Figueiredo, pois considero que
poderão ser úteis à coordenação desses grupos. Portanto, estou
entregando esses documentos a essas pessoas e espero que chegue
cópia deles ao coordenadores.

O Sr. Presidente - Obrigado. Pode ter a certeza de que vamos
encaminhar.

O Vereador Darcy de Sousa Lima - Deputado Gustavo Valadares,
meu nome é Darcy de Sousa Lima, sou Vereador de Santa Luzia e ex-
Prefeito da cidade de Ipatinga. Não farei uma pergunta, apenas uma
comentário para o Dr. José Carlos, já que ele mencionou o problema
do esgoto a céu aberto, puxando-nos a orelha no que toca à expansão
desordenada da área urbana. Na verdade, esse é um mal causado
não só à região central de Belo Horizonte, mas também a todo o
Estado de Minas Gerais, a todo o Brasil.

Dr. Gustavo, os Vereadores brigam pela não-aprovação de
loteamentos de áreas urbanas estranguladas, mas os Prefeitos, por
decreto, desapropriam. Então, deve-se acabar com esse negócio de
Prefeitos desapropriarem para loteamentos por meio de decretos.
Enquanto isso existir, a situação será a mesma.

O Dr. Rômulo da COPASA falou muito bem do nosso trabalho em
Ipatinga, porém deu a conotação de que fazemos esse trabalho
porque somos uma cidade rica. Isso não é verdade, Dr. Rômulo, já
que existem outras cidades mais ricas que nós, como Betim, Belo
Horizonte e Contagem. O que há em Ipatinga é seriedade e vontade
de política de se fazer um trabalho sério, conforme vem fazendo o
nosso Prefeito Chico Ferramenta.

Basta que as cidades tenham vontade política, honestidade e
transparência para que todas tenham 100% de água tratada e esgoto.

Quero dizer ao Dr. Osias Baptista que foi Deus quem o enviou aqui
nesta manhã. Não tenho papas na língua, sou aposentado nesta Casa
e vi muitos lobistas atuando aqui para fazer o que está sendo feito
com o transporte de Belo Horizonte. Há muita ciumeira por parte dos
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donos de empresas. Temos, por exemplo, em Santa Luzia, a
situação da linha 1205, que tem de dar uma tremenda volta porque
não pode passar pelo Centro, pois os "azuizinhos" não deixam. V.
Exa. foi muito feliz e nos deu realmente uma aula. Nós, os políticos,
somos talhos, sim, a culpa é nossa. Em vez de procurar resolver essa
situação, cada político fica apadrinhando um dono de empresa.

Queremos fazer esse planejamento único para as regiões
metropolitanas, mas gostaríamos de contar com a ajuda de V. Exa.
para resolver o problema do transporte. E difícil ver uma cidade como
Santa Luzia, que envia todo dia 120 mil pessoas para Belo Horizonte,
com o transporte do jeito que está. Não é culpa das empresas, mas do
sistema, que precisa ser melhorado. Graças a Deus a Câmara de
Compensação Tarifária - a CCT - foi extinta, porque obrigava os
Prefeitos a fazer o que vinham fazendo. Hoje a AMBEL tem uma
Presidência séria e está precisando da ajuda de todos os Prefeitos da
Grande Belo Horizonte para que possamos levar a efeito um trabalho
efetivo na área do transporte, e hoje este é o nosso tema, não é
educação nem moradia.

A culpa pelo estrangulamento do transporte não é só dos donos das
empresas, então, mas desse sistema que V. Exa. bem conhece
porque já foi da METROBEL. E hoje a BHTRANS está acabando com
o sistema de transporte da Grande Belo Horizonte. E preciso acabar
com esse tipo de empresa e unificar o sistema de transporte, a fim de
que o tenhamos de forma digna e séria. Muito obrigado.

O Sr. Alian Silveira dos Santos - Sou representante da sociedade
civil de Governador Valadares. Só queria fazer um comentário. São
válidos os projetos de instituição das outras regiões metropolitanas em
Minas Gerais porque ajudarão a fortalecer o interior, que tem tantos
problemas como a Capital. Se deixarmos isso para depois, São
Paulo... E a palavra 'são" é pouco para São Paulo, teríamos de falar
Deus, porque as cidades menores e também o Governo Federal só
fazem o que São Paulo quer. E, para diferenciar São Paulo e Rio de
Janeiro, está tramitando no Congresso Nacional projeto de criação da
megalópole brasileira, que vai abranger a região compreendida entre
o vale do Paraíba, em São Paulo, e o Rio de Janeiro. Com  isso,
querem engrandecer São Paulo e o Rio de Janeiro, esquecendo-se de
que temos grandes cidades, como Belo Horizonte, Valadares,
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Uberlândia, Juiz de Fora e Montes Claros, que têm tanto potencial
como Santos e Campinas, no interior de São Paulo.

O Sr. Presidente - 1-lá duas perguntas escritas para o Sr. Edézio
Teixeira. A primeira é do Sr. Adi dos Santos: "Por que as mineradoras
fazem e desfazem do solo brasileiro, aterrando mananciais ou
poluindo suas águas sem nenhum controle das autoridades? Se
determinada doença tem cura só por esse fato, vamos deixá-la tornar-
se uma epidemia para depois tomar providência? E o caso da água.
Sua oratória e'"sui generis".". A outra é de Maria Helena, da
Federação de Aposentados e Pensionistas: "Um rio é o elo entre
cidades e municípios. Por que não é dado auxílio ou isenção aos
proprietários de nascentes para que possam preservar essas áreas
em benefício da comunidade dos municípios em que estão inseridos,
pois usam essas áreas só em proveito próprio?".

Mais uma pergunta para o Sr. Edézio, do Sr. José Nelson de
Almeida Machado, da Sociedade Mineira dos Engenheiros: "A sua
proposta de aterramento de fundo de vale não se opõe à urgência da
preservação das nascentes?".

E a pergunta do Francisco, da Comissão Mineira Folclore: "A
experiência da coleta de água da chuva pode ser útil nas regiões
metropolitanas? Há algum envolvimento nos grandes aglomerados
para melhorar o aproveitamento desse recurso hídrico?".

O Sr. Edézio Teixeira de Carvalho - A respeito da questão da
mineração, gostaria de acrescentar uma coisa. Quando mostrei
aquela tabela da sustentabilidade, disse que os fatores da
sustentabil idade estão todos interconectados. Se eu tocar em algum
deles para exploração comercial, essa ação vai repercutir em todos os
demais. Citei até a mineração com a água. Vejam que conexão
interessante a canalização de rios urbanos em excesso conduz a um
excesso de consumo de cimento, que conduz a um excesso de lavra
de calcário, que conduz a um excesso de material transportado, que
conduz a um excesso de consumo de óleo diesel e de pneus, que
conduz a um excesso de lavras de petróleo - que também é
mineração -, que conduz a um excesso de efeito estufa. E essas
conexões todas ainda têm outras paralelas, que, muitas vezes, são
geradas pelo mesmo fato: o escoamento de águas pluviais em
excesso provoca excesso de inundações, que provoca insuficiência de
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reserva de água, que provoca insuficiência de suprimento na
estação seca, que provoca racionamento forçado.

Então, a mineração é uma atividade que tem uma certa inserção
política. Evidentemente, todos nós, que somos de um País do Terceiro
Mundo, achamos que toda mineração, principalmente a feita para
exportação, deve ser execrada. Mas, para execrar a mineração,
precisamos dispensar o talher metálico, reduzir o consumo de rochas
ornamentais e outros. Existem mineradoras que, do ponto de vista da
aplicação da técnica de mineração, estão agindo corretamente. Digo
aos senhores que vi, em uma mineração, uma coisa absolutamente
extraordinária: qualquer coisa da ordem de 40 litros por segundo de
água puríssima saindo da base da pilha de estéreo de mineração. O
curioso é que a mineração enseja, às vezes, algumas daquelas
armadilhas de captura de águas pluviais. Mas existem muitas
minerações mal feitas, que precisam ser controladas, sem dúvida
alguma.

Há também várias minerações que precisam de ser feitas. Por
exemplo, existem reservatórios de hidrelétricas que estão ficando não
funcionais por causa do excesso de assoreamento. E esse
assoreamento é provocado por uma jazida de areia que, se lavrada e
transportada por frete - por exemplo, da ferrovia Vitória-Minas -, pode
vir do rio Santo Antônio até Belo Horizonte. Esse trabalho desassoreia
o reservatório e permite a eliminação de uma nova jazida de areia.

O assoreamento em cascalho no rio das Velhas deve ser lavrado
para materiais de construção, para desassorear o rio. Depois há a
questão da água "sui generis". Não e'"sui generis", e sim visão
geológica da água. Ninguém mandou a humanidade ter uma visão
não geológica da água. A visão geológica da água, recurso hídrico, é
o conjunto das estruturas geológicas capazes de capturar, purificar,
armazenar e restituir a água.

E válido ajudar os detêntores das nascentes dos rios a protegê-las.
Concordo que, se houver limitação em algum tipo de aproveitamento
do rio ao proprietário lindeiro, deve-se dar a ele algum tipo de
compensação.

Sobre a pergunta do José Nélson, um aterro de RCC bem-feito é
uma armadilha de captura de água. Se houver uma nascente de duas
penas-d'água, quando se faz um aterro de RCC bem projetado, são
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transformadas em 10 litros por segundo, purificando-a.

No trabalho que apresentei, há a citação bibliográfica de um livro do
grupo Raindrops, do Japão. Os países mais ricos do mundo estão
coletando águas pluviais intensamente. Há um grande estádio no
Japão, cujo projeto incluiu a coleta de suas águas. Na Austrália, em
um lugar que chove - não nos desertos -, foi feito um sistema de
coleta de águas pluviais nos grandes telhados criados em Sidney. Isso
é extremamente importante. Estou de pleno acordo. Trata-se de uma
das maneiras de combater as inundações, por exemplo, de São Paulo
e outras cidades brasileiras.

Peço desculpas, porque que meu tempo de resposta é de 3 minutos
por pergunta. Talvez não tenha multiplicado pelo número delas. Se
alguém não se considerou suficientemente respondido, por favor,
estou à disposição. Obrigado.

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Mais uma vez, agradeço ao
Deputado Fábio Avelar pela iniciativa deste seminário, que foi muito
enriquecedor para todos nós, e também ao Juscelino, com sua equipe
técnica. Foi um seminário bem articulado, com pessoas da maior
qualidade. Gostaria de dizer aos Drs. Osias, Edézio, Rômulo, Prof.
Adauto, Prof. Luís Flávio, Dr. José Carlos da alegria de estarmos aqui
e agradecer esse convite maravilhoso. Saio daqui muito mais
fortalecida e enriquecida por estar participando deste debate, deste
seminário.

Se me permite a Mesa, gostaria de dizer ao Deputado Fábio Avelar
que ele foi o Deputado que escolhi para votar. Meu voto não é
secreto, e estou muito orgulhosa de sua atuação aqui na Assembléia.
De tantos Deputados bons, fiz essa escolha e estou feliz.

Parabenizo o jovem Deputado Gustavo Valadares, filho do nosso
querido Ziza Valadares, por ser relator desses projetos que estão
tramitando na Assembléia. Queria até fazer uma proposta ao senhor,
pois este seminário foi muito rico, e os palestrantes deixaram aqui
instrumentos valiosíssimos, riquíssimos.

Estou preocupada com o voto que estou dando a um documento
que chegou pronto, elaborado. Afinal, estaria votando propostas que
podem mudar a Constituição do Estado.

O documento, a meu ver, deveria ser elaborado a partir deste
seminário, e, em outro seminário, a sociedade civil daria seu voto,
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sabendo o que estava votando. Qual a posição dos palestrantes a
respeito dessa proposta?

O Sr. Presidente - O documento a que a senhora se refere serve
apenas como ponto de referência. Foi criado pela competente
assessoria técnica da Casa e pelas comissões técnicas para servir de
balizador, mas poderá ser alterado. E o que já deve estar
acontecendo nos grupos de trabalho. Um novo documento sairá deste
seminário, será apresentado e votado amanhã, neste Plenário, e será
o oficial.

A Sra. lima Arruda de Araújo Abreu - Será apresentado à sociedade
e, depois, discutido? Segundo o Prof. Edézio, o primeiro compromisso
ético do cidadão deve ser pensar, pensar, pensar. Assim sendo, antes
de elaborar um projeto de lei que vai interferir na vida particular e
coletiva das pessoas, os Deputados também deveriam pensar e
convocar a sociedade a pensar com eles. O cidadão tem grande
contribuição a dar. Afinal, o que é a sociedade e o que é ser cidadão?
Esse é o ponto de partida de qualquer discussão, e esta Casa, como
local instituído para o debate, deveria dar ênfase a isso.

O Sr. Presidente - Todos os projetos que tramitam na Casa são
públicos. Qualquer cidadão pode acompanhar seu andamento, pode
consultar o "site" da Assembléia e assistir às reuniões das comissões,
para saber por onde passam os projetos. A população pode fazer-se
presente por intermédio de seu representante. No seu caso, pode
conversar com o Deputado Fábio Avelar a respeito do projeto que lhe
interessar.

Esta Casa é do povo. Todos têm o direito e o dever de participar da
tramitação dos projetos, não só dos que se referem a regiões
metropolitanas, mas de todos os que estão tramitando e que serão,
depois, votados pelos Deputados.

O Sr. Roger de Carvalho - Que minha intervenção seja comentada
pelo Osias, pelo Sapori e pelo Edézio.

Avançamos muito hoje, porque mudamos a fala do ponto de vista
conceitual. Hoje falamos mais de uma gestão compartilhada, que
reúne as experiências integradas e integradoras da vida das cidades.

Pensando nisso, sugiro um fórum, uma frente ou uma união
permanente dos municípios - nada necessariamente
institucionalizado, mas em que impere o interesse em pactuações
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políticas. Porque, afinal, que sentido faz uma região
metropolitana? Por que pensar em região metropolitana do ponto de
vista da sustentação jurídica, quando não se vai contribuir livremente,
sem coerção, com uma gestão participativa, compartilhada em
controle social?

Não posso pensar em região metropolitana com sustentação
jurídica, como está sendo colocado, se não se vai conferir aos
desiguais tratamento desigual.

Não posso pensar em região metropolitana como está sendo
colocada, com sustentação jurídica, se não se vai conferir aos
desiguais tratamento desigual no que toca ao financiamento e ao co-
financiamento, na implementação das políticas públicas e no
desenvolvimento do município. Não posso pensar em uma região
metropolitana como está sendo colocada se não é presidida pelos
conceitos e cuidados de interlocução, de autonomia, de inclusão
social e política das cidades.

Vivemos em nossas casas, encontramo-nos em nossas ruas,
conversamos com nossos vizinhos, temos uma vida cotidiana de
interlocução. Isso é fazer política. Não dá mais para praticar a política
perversa que vem de cima para baixo, resolvida na caneta ou na
arma. Sapori sabe muito bem disso. A vida cotidiana começa com
interlocução, com cuidado, ouvindo os municípios, suas diferenças,
seus anseios, numa plena discussão em que as pessoas procuram
encontrar afinidades políticas, discutindo suas diferenças e pactuando
seus desejos, seus interesses e a promoção da vida cidadã. E assim
que temos de fazer política hoje. Não pensar, como estão pensando,
que criando regiões metropolitanas encontraremos soluções e saídas
para a diversidade de políticas sociais de exclusão dos municípios.

Peço ao Osias, ao Sapori e ao Edézio que comentem brevemente
essa fala, se podemos ainda pensar na força dessas duas palavras.
Uma e'"gestão", que não podemos perder de vista. E a outra é
"compartilhada", porque vidas são compartilhadas, cidades são
compartilhadas, mas não geridas por uma força maior, que as ordena
e as leva para onde quer, do ponto de vista de uma política perversa
que não é a que gostaríamos de construir neste País hoje.

O Sr. Edézio Teixeira de Carvalho - A cidade que tem muitos
problemas tem também muitas soluções. Prefiro enfatizar as soluções.
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Às vezes temos de caracterizar um problema e, depois, indicar a
solução. Acredito profundamente que quando agrupamos os vários
objetos, que são as cidades, como se fossem o sistema solar
gravitando em torno da cidade central, criamos uma teia de
compromissos que torna visíveis certas questões geológicas. Na
verdade, estou falando sob o viés geológico.

No tocante ao resíduo sólido e à água, acredito que as regiões
metropolitanas podem ser transformadas em grandes áreas
produtoras de água, por exemplo, ao invés de serem grandes
sorvedouros da sustentabil idade.

Minha opinião a respeito das regiões metropolitanas é muito singela,
mas acho que um elemento integrador de todos os problemas conduz
a um elemento integrador das soluções. Acredito nisso como uma
possibilidade, não como um dogma.

O Sr. Osias Baptista Neto - Responderei rapidamente sobre o
transporte. E como se fôssemos um pêndulo. Estávamos em uma
situação de total predomínio do Estado e exclusão de gestão por parte
do município nos transportes metropolitanos. De repente, a
Constituição de 1988 concedeu total autonomia ao município. O
pêndulo soltou e foi para o outro lado.

Temos que fazer esse pêndulo parar de balançar e chegar a um
ponto de equilíbrio em que os municípios consigam fazer uma gestão
compartilhada, não apenas porque conhecemos o Presidente ou outra
pessoa. Temos que ter uma gestão compartilhada formal e só
conseguiremos se houver uma mudança na Constituição brasileira,
que deu o pior tratamento às regiões metropolitanas. Ela assegurou
autonomia total aos municípios e jogou o problema para frente.
Ninguém no Brasil conseguiu fazer essa gestão compartilhada. Todos
os movimentos estaduais nessa direção descansam sobre a vontade
daqueles que receberam autonomia total de fazer ou não,
independentemente de quem está ao lado. E um movimento político
que tem que nascer. E extremamente importante considerar as
cidades como a grande região onde moram as pessoas, sem fazer
inclusões políticas, por razões úteis, de cidades totalmente
desvinculadas do conteúdo metropolitano, e tratar das cidades,
havendo ou não cidades-pólo. E uma meta que todos temos que ter
em nível estadual e federal.
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O Secretário Adjunto Luís Flávio Sapori - Numa breve análise da

questão da segurança pública, vou ressaltar o argumento que defendi.
Não acredito que o município seja o baluarte e a solução para todas
as nossas questões. Vejo, com muita preocupação, uma certa
tendência no debate nacional, que está no Congresso, no sentido da
municipalização plena da segurança pública. Não acho um bom
caminho; é perigoso. O nosso modelo é bom. O que precisa avançar
no Brasil, na área de segurança pública, é a articulação da gestão
estadual com a municipal, que envolve competência técnica, que tem
que ser formada com a devida articulação das atribuições do
Executivo Estadual e dos municípios nessa área. O nosso modelo
viabiliza planos, projetos e ações locais. São experiências de sucesso
local, que atendem às peculiaridades locais. Temos todas as
condições institucionais para viabilizar isso. Não precisamos mexer na
Constituição Estadual, muito menos na Federal. Precisamos de formar
um "know-how" técnico para viabilizar isso na esfera dos municípios
brasileiros. Minas Gerais já tem bons exemplos que tornam
promissora essa possibilidade.

O Sr. Delmiro Schmidt Andrade - Deputado Gustavo Valadares,
Deus fez o mundo em sete dias. Esse seminário durará apenas três.
Já estão saindo daqui muitas propostas que esperamos sejam
executadas. Ouvi o Secretário José Carlos Carvalho e o genial
Edésio, falando sobre a expansão urbana desordenada, às margens
das vias expressas e no fundo de vales, em áreas de risco. Fui o
primeiro a me inscrever e o último a falar, mas o que me preocupa é
que, para que qualquer coisa seja executada com sucesso, são
necessários quatro quesitos: o primeiro é gente. Estamos discutindo
tudo público: política pública, coisa pública, mas onde está o servidor
público?

A segunda coisa é dinheiro, sem recursos não se faz nada. A
terceira é que, com servidor público competente, as decisões são
corretas. Decide-se hoje para desconsiderar-se amanhã, não se
ouvem os técnicos, há perda de tempo total. A engenharia conserta
qualquer coisa, mas gasta dinheiro. O melhor é fazer certo. A última
coisa é a ação. Depois de se tomar a decisão, deve-se executar o que
foi decidido.

O recrutamento amplo é formado por militantes políticos, que
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ocupam os bons cargos nas Prefeituras, nos Estados e na União.
Espero que, com a lei complementar da região metropolitana para a
criação dos fundos, desestimulem a admissão de servidores. Não
pode haver o descalabro de se colocarem 100 na Prefeitura de Belo
Horizonte, 500 nos Estados, 5 mil na União. Quanto há da folha de
ipessoal da Prefeitura de Belo Horizonte com servidores de
recrutamento amplo, que não têm nenhum compromisso com o
contribuinte e, sim, com o partido político? Deve-se comparar o gasto
com os servidores concursados com o de militantes políticos. O meu
apelo é que, de fato, as autoridades pensem nisso. Infelizmente, as
coisas pioram a cada dia. Deve haver o recrutamento amplo. Ele
sempre existiu e continuará existindo, mas não no descalabro de hoje.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Perguntas para o Sr. Rômulo. A primeira é do Sr.
Francisco, da Comissão Mineira de Folclore: "Com o crescimento das
regiões metropolitanas, tenho observado um certo descaso na
colocação e manutenção dos hidrantes públicos, como o
posicionamento geográfico e o estado precário deles. A quem
compete tal manutenção? A Prefeitura, ao Estado ou à COPASA?".
Pergunta do Vereador José Geraldo de Almeida, da Câmara Municipal
de Santos Dumont: "E sabido que o que a COPASA arrecada reverte
à população. Isso não ocorre com o montante inteiro, é apenas
repassado o suficiente, como mantenedora. O que acontece com o
que excede na arrecadação no interior?". Pergunta do Sr. João Batista
Pinto, da União Nacional dos Servidores Públicos: "Qual a solução
técnica e o custo para resolver o problemas dos esgotos domésticos,
visto ter sido dito neste seminário que é grave o problema dos
efluentes industriais? Não é muito pouco uma cidade centenária como
Belo Horizonte contar com um número tão pequeno de estações de
tratamento de esgoto?". A última pergunta para o Sr. Rômulo é do Sr.
Adi dos Santos: "Por que a água da COPASA é cara para as classes
mais pobres e para onde o investimento é pequeno? Esse é o caso da
cidade de Passa-Tempo, onde a mão-de-obra é pequena - são
poucos funcionários -, a barragem é pequena e a taxa é alta, em
relação ao poder aquisitivo da população. A taxa de esgoto não
deveria ser diferente da de água?".

O Sr. Rômulo Thomaz Perilli - Sobre a questão dos hidrantes, na
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verdade, nas cidades onde a COPASA tem a concessão do
sistema de abastecimento de água quem faz a manutenção dos
hidrantes é a própria empresa, no dia-a-dia da manutenção do
sistema. A colocação dos hidrantes é sempre negociada com as
autoridades locais, que determinam a importância dos pontos.

Nas maiores cidades, estamos desenvolvendo um projeto que
gerará uma parceria entre o poder público e as entidades privadas,
com o propósito de adotar hidrantes em determinadas regiões da
cidade. A manutenção será competência da COPASA. Na região
metropolitana, vários hidrantes são depredados pela população e há,
também, o roubo de água desses hidrantes. A COPASA está
providenciando a colocação de registros modernos, que impedirão a
depredação dos hidrantes.

Em relação à pergunta do Vereador José Geraldo de Almeida, quero
dizer que o sistema de saneamento em Minas Gerais, particularmente
o da COPASA, é o de tarifa única. O cidadão que consome água
numa cidade em que o sistema de saneamento é operado pela
COPASA paga o mesmo valor em Belo Horizonte, Santos Dumont ou
no mais distante rincão desse Estado. A variação no preço do metro
cúbico consumido se dá no nível de consumo: quem consome mais,
paga muito mais, e quem consome menos, paga menos. Mas, em
relação às cidades, a tarifa é sempre a mesma. Então, o cidadão que
consome 20m3 de água em Santos Dumont paga o mesmo que o
cidadão que consome 20m3 de água em Belo Horizonte.

O excedente é transferido para os sistemas deficitários. A COPASA,
como empresa única do Estado, faz o subsídio cruzado: os municípios
que geram excedentes subsidiam os sistemas deficitários. A COPASA
está presente em 600 municípios, sendo que 400 deles são
deficitários. Então, 200 municípios geram superávits para cobrir o
déficit dos outros municípios.

A outra questão é: "Qual é a solução técnica e os custos para
resolver os problemas do esgoto doméstico?". Vários palestrantes
disseram que a situação do esgotamento sanitário é grave no Estado
de Minas Gerais, em todo o País e, particularmente, na região
metropolitana. A demanda da sociedade e a capacidade do poder
público estiveram muito ligadas à questão do abastecimento de água.
Na década de 70, quando foram criadas as companhias de
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saneamento, existia uma pressão enorme em relação às políticas
de abastecimento de água. Hoje, esse problema caminha para uma
solução. A própria COPASA atende, onde há concessão,
normalmente acima de 97% da população, com quantidade e
qualidade de água. Porém, existe o passivo ambiental. Preocupou-se
pouco com a política de coleta, transporte e tratamento de esgoto,
porque o custo é muito elevado. O Secretário disse que é impensável
resolver o problema do esgotamento sanitário sem recursos do
orçamento fiscal. No mundo inteiro, qualquer País que está
resolvendo ou resolveu o problema de poluição por esgoto doméstico
utilizou, de maneira forte, recursos do orçamento fiscal - que,
equivocadamente, é chamado de recurso a fundo perdido, mas que
representa um importante recurso para a melhoria da qualidade de
vida da população.

O equacionamento dos recursos necessários para a solução do
problema de tratamento é um problema sério. Estudos do Ministério
das Cidades mostram que, para universalizar saneamento, água e
esgoto, incluindo o tratamento desses resíduos até o ano de 2020, o
Pais precisará de R$178.000.000.000,00.

Uma outra pergunta: "Por que a água da GOPASA é cara para as
classes mais pobres?". Discordo do Sr. Adi dos Santos, pois, ao
contrário, a COPASA pratica uma tarifa social para os que consomem
até 15 mil litros de água por mês. Essa tarifa é de R$0,60 por metro
cúbico, sendo crescente à medida que o consumidor muda de faixa.
Se o consumidor atinge 30m 3 por mês, a tarifa chega a R$2,00 ou
R$2,50 por metro cúbico. A tarifa praticada pela COPASA não
penaliza as populações mais pobres.

Quanto à questão da taxa de esgoto, ela é hoje adotada em todo o
Estado, na percentagem de 100% do valor da tarifa de água, sendo
um percentual que atende às necessidades da COPASA, embora não
tenham sido realizados estudos revelando se o valor cobre ou não os
serviços de esgotamento sanitário. Esse valor pode ser modificado a
partir de estudos mais aprofundados, mas, no entendimento da
COPASA, a tarifa praticada consegue viabilizar a empresa que atende
a quase 11 milhões de pessoas com o abastecimento de água e
aproximadamente 5.600.000 pessoas com coleta de esgoto.

O Sr. Presidente - Passarei às perguntas dirigidas ao Secretário
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Adjunto Luis Flávio Sapori. Pergunta de Luiz Roberto de Oliveira
Profeta, do Orçamento Participativo de Uberlândia: "Muito me
preocupou, na apresentação do mapa de criminalidade, o referente à
região do Triângulo Mineiro. Gostaria de saber qual será a atuação do
Estado no que se refere a essa problemática regional.".

Pergunta da Sra. Elisete Inácio dos Santos, da Escola Estadual
Padre Lebret: "Em relação à segurança, parabenizo a presença dos
policiais militares tardados. E a Polícia Civil? O poder público atende
as duas polícias? A nossa segurança depende de prevenção ou
intimidação? E a unificação das Polícias Militar e Civil seria viável para
Minas Gerais?".

Mais uma pergunta da Sra. Maria Helena Xavier, da Federação de
Aposentados e Pensionistas: "Nosso maior problema é a justiça
antiquada, paternalista e pouco aplicada ao infrator. Sem mudanças
nas leis, pouco se vai coibir a marginalidade. Apenas cadeia não é a
solução.".

Pergunta do Sr. Levindo José Fernandes de Paula, da COPASA:
"Por que o sistema da FEBEM foi eliminado no Estado? A escola-
modelo que funcionava em Antônio Carlos, cidade vizinha de
Barbacena, reabilitou e formou vários cidadãos, tais como
professores, militares, políticos e cidadãos comuns.".

O Secretário Adjunto Luís Flávio Sapori - Quanto ao mapa da
criminalidade, a região do Triângulo muito nos preocupa, tanto que
estamos inaugurando uma penitenciária naquela localidade. E, além
da penitenciária de Uberlândia, está sendo finalizada a construção de
uma cadeia pública no Município de Araguari. Estamos tentando
atender ao gargalo da região, além do investimento imediato nas duas
polícias.

A boa notícia é que uma das poucas cidades de Minas Gerais que
conseguiu reverter o índice de crescimento de violência no primeiro
semestre foi Uberlândia, o que mostra que ali já há mudanças claras
na cúpula das policias e o novo modelo de atuação já está sendo
empreendido - no início da ano foram feitas modificações no Comando
das Polícias Militar e Civil, e felizmente os resultados já começam a
aparecer.

Outro grave problema de Uberlândia e do Triângulo é o roubo de
cargas, um crime organizado e sofisticado, que só pode ser combatido
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com uma elite de policiais, sustentada por Juízes e Promotores,
ou seja, a partir do gabinete de gestão integrada que estamos
constituindo em Minas Gerais. Sabemos que não se combate o crime
organizado com a atuação cotidiana da polícia.

Em relação à integração das polícias, a unificação não é diretriz do
Governo Federal - nem poderia ser, porque é uma delimitação
constitucional. A integração que estamos fazendo em Minas Gerais
caminha em três sentidos: a integração das bases de dados e
informações; a integração da formação e do treinamento dos policiais
e a integração do planejamento operacional. E esse o caminho que
estamos trilhando, com projetos muito específicos e concretos, que
vão implicar não apenas o discurso, mas também a prática, com a
melhoria considerável das condições de trabalho do policial na ponta.
O que pretendemos fazer, ou melhor, já estamos fazendo no Estado é
muito simples: dar condições básicas aos policiais civis e militares que
atuam na delegacia, na companhia, no batalhão. Esse policial tem de
se sentir motivado e tem de ter condições básicas para atuar. Mais do
que isso, é preciso valorizar o planejamento da ponta,
descentralizando o planejamento e a atuação operacional. Isso é o
que chamamos de uma gestão de polícia por resultados, o que implica
uma mudança de cultura organizacional muito intensiva, que será
implementada aos poucos no Estado de Minas Gerais.

A questão da Maria Helena é sobre o adolescente infrator e a
legislação inadequada. Do nosso ponto de vista, o maior problema da
legislação brasileira não é a legislação penal, mas a legislação
processual penal. O processo criminal no Brasil é absolutamente
burocratizado e excessivamente formalista, abre brechas inomináveis
a recursos da defesa e inviabiliza a agilidade do processo decisório,
ou seja, torna lenta a justiça. Do nosso ponto de vista, a grande
reforma do Judiciário não é da instituição, mas a dos códigos de
processo, principalmente do Código de Processo Penal, da legislação,
que é de responsabilidade do Congresso Nacional, não do Judiciário.

Finalmente, o sistema FEBEM foi extinto no início da década de 90,
em âmbito nacional, por uma questão política. Avaliou-se que era um
sistema de acautelamento muito inadequado, que priorizava um
número muito grande de adolescentes. Hoje, o modelo nacional e o
que estamos adotando em Minas Gerais são simples: unidades
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regionais para, no máximo, 80 adolescentes, divididos entre
provisórios e de internação; e unidades de semiliberdade para de 25 a
30 adolescentes, tendo em mente que a proposta básica é a
reinserção social do adolescente infrator. Por tudo isso, o modelo da
FEBEM foi questionado e já caiu em desuso. Atualmente, Minas
Gerais é referência nacional desse novo modelo de gestão e de
profissionalização para atendimento ao adolescente infrator,
principalmente pela parceria com os municípios e a sociedade.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. As próximas perguntas são
dirigidas ao Sr. Adauto Lúcio Cardoso. A primeira é de Maria Josefina,
da NEPAL, Agenda 21, Venda Nova: "A questão habitacional depende
da política pública que tradicionalmente não tem respondido à
realidade. O que realmente vislumbramos?". A segunda é do Sr.
Raimundo Rodrigues Pereira, do Sindicato Rural de Governador
Valadares: "O caos que vivemos atualmente é, a nosso ver, fruto da
equivocada política desenvolvi mentista do passado, que ensejou o
êxodo rural, este trazendo consigo todas as conseqüências maléficas
que hoje sofremos. Assim, qual é a preocupação atual para se criarem
condições de fixação do homem no campo, com boa qualidade de
vida e de segurança, reduzindo a grande pressão social nas regiões
metropolitanas?". A última pergunta é de Glória dos Santos, que cursa
o 30 ano de Engenharia Civil, da Escola de Engenharia Kennedy: "O
que o senhor pode dizer com relação ao trabalho de prevenção de
ocupações irregulares em áreas de risco, principalmente em épocas
de cheia, de chuvas, onde há perdas humanas e vários outros
problemas sociais, ambientais e urbanos?".

O Sr. Adauto Lúcio Cardoso - Tentarei ser breve. Maria Josefina, na
verdade, vivemos uma situação bastante singular com relação à
política habitacional. Por um lado, existe a ausência do Governo
Federal desde a época da extinção do BNH, dada a falta de política
nacional de descentralização de recursos do nível federal para os
níveis estadual e municipal; porém, de outro lado, existem
significativos avanços, uma vez que os Governos Municipais fizeram
atuações muito importantes. Uma importante mudança foi o fim dos
processos de remoção de favelas, tão danosos à nossa população na
década de 1970, reconhecendo o direito de seus habitantes à moradia
e o direito de permanecerem no local onde vivem. Isso se reflete nas
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políticas de regularização fundiária e de urbanização de favelas.

Então, neste momento, é necessário que se dê um passo adiante
para consolidarmos as iniciativas desenvolvidas, aportando recursos
mais significativos para essa área habitacional, não apenas no sentido
da urbanização e da regularização, mas com relação a novas
oportunidades habitacionais. isso não pode ser feito de forma
dissociada de outras políticas urbanas, principalmente das políticas de
transporte e saneamento, conforme ficou claro aqui hoje. Exemplo
disso é a criação da Câmara Tarifária, que mudou a demanda
habitacional na RMBH.

Assim, uma política de transportes poderá abrir outras áreas de
expansão dentro de um planejamento metropolitano, capaz de
produzir nova oferta de terras em áreas adequadas, com previsão de
investimento e saneamento, resolvendo o problema de forma mais
razoável e interessante. Foi dessa forma que as grandes cidades do
mundo resolveram seus problemas habitacionais. Mas,
evidentemente, isso depende de decisões em nível federal.

Com relação à prevenção de ocupação de áreas de risco, é
absolutamente fundamental que se faça; porém, é preciso ter cuidado
para que o movimento ambientalista - ardoroso defensor da
preservação das áreas ambientais e da não-ocupação dos fundos de
vales -, apesar de ser coerente, não pense apenas na coerção como
um mecanismo de impedir a ocupação dessas áreas, já que vivemos
no Brasil um problema social grave. Portanto, se não houver oferta de
oportunidade habitacional para essas pessoas, não adianta a coação,
já que esse não é um problema de polícia, e sim de política social.

Então, é necessário que essa política habitacional seja integrada à
política ambiental, para que as legislações relativas às políticas de uso
do solo possam coibir a ocupação dessas áreas de risco. Os
municípios não serão capazes de exercer o seu poder de polícia se
não houver oportunidade habitacional. A moradia é um direito;
ninguém pode viver sem um teto. Então, isso deve ser tratado de
forma integrada.

Finalmente, com relação à questão do êxodo rural, esse foi um
elemento fundamental para a criação das metrópoles que temos hoje.

Fundamentalmente, as metrópoles não crescem mais em razão do
êxodo rural. O Brasil já é 80% urbano. Não é a atração pela cidade o
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grande elemento que explica a crise urbana, ela é fruto do
processo de crescimento das próprias metrópoles. As questões da
fixação do homem no campo e da reforma agrária têm de ser
resolvidas pela importância que têm em si mesmas. Elas não
resolverão o problema urbano, mas, se a reforma agrária tivesse sido
feita há 40 anos, teria gerado efeitos na região metropolitana. Hoje
isso não ocorre mais, porque já somos 80% urbanos, a migração rural
é pouco relevante em relação às tendências de crescimento da
população urbana.

O Prefeito Carlos Evandro - Boa tarde, senhoras e senhores. Estou
representando o Prefeito de Lavras, que integra a Frente Mineira de
Prefeitos. Queria fazer uma sugestão ao Deputado Fábio Avelar, que
conhece bem a COPASA, e também ao assessor Rômulo Thomaz.
Costumo dizer que, infelizmente, depois da Constituição de 1988, que
repassou aos municípios várias responsabilidades, os 22,5% da
arrecadação do FPM, que deveriam ser destinados aos municípios,
não têm tido esse fim.

Na realidade, quando se fala em trabalho metropolitano, não se
pode deixar de mencionar o tratamento de esgoto e de água. E todos
conhecemos o custo de tudo isso. Queria sugerir aos dois expositores
que, a partir deste seminário, fosse criada uma campanha de
educação dos munícipes sobre a necessidade desses dois
tratamentos, com a participação do Estado e da própria Assembléia.
Isso é importante, porque hoje todo Prefeito tem grandes dificuldades
em vender esse projeto. Ainda se fala em vender um projeto dessa
importância.

Todos sabemos que a coisa fica mais difícil quando o aspecto é
político. Na minha cidade, por exemplo, estamos debatendo com a
COPASA a possibilidade de um financiamento conjunto para o
tratamento de esgoto da cidade, e, infelizmente, por questões
políticas, ainda é muito difícil. Some-se a isso o fato de existir um
Deputado desta Casa que anda distribuindo pelos municípios matéria
informando que a COPASA cobra 100% do valor da tarifa de água
para fazer tratamento de esgoto. E importante, então, que esta Casa
dê uma demonstração da sua legitimidade e responsabilidade,
exigindo uma publicidade coerente e eficaz desse tipo de tratamento.
E que não tenhamos mais de conviver com os problemas advindos da
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LRF, que o Governo Federal sancionou em tempo hábil, mas
esqueceu-se de dizer à população a que ela vinha, além das
dificuldades que traria aos administradores, já que antigamente o
Prefeito queria e podia fazer certas coisas, e hoje a LRF estabelece
exatamente o contrário. E relevante, então, que a questão do
tratamento de esgoto e de água seja objeto de campanha eficaz,
financiada pelo Governo do Estado e pela Assembléia Legislativa.

O Deputado Fábio Avelar - Em nome da Assembléia, queríamos
agradecer a participação do representante do Prefeito de Lavras e
dizer que o tema tem preocupado bastante esta Casa, tanto que
apresentamos requerimento à Mesa da Assembléia a fim de que se
promova, no início do próximo ano, seminário semelhante a este para
tratar das questões específicas do saneamento.

Já conversamos com o Presidente, e ele se mostrou bastante
motivado. Acho que teremos outra oportunidade para debater com
muita profundidade esse tema. Ainda esta semana, o Governo lançará
um programa para o saneamento, com investimentos da ordem de
R$3.000.000.000,00. A realização desse seminário será em um
momento oportuno, porque teremos condições de nos aprofundar e,
quem sabe, até de ter uma participação maior nas decisões do
Governo.

O Sr. Presidente - Passo agora às duas últimas perguntas ao Sr.
Osias. A primeira, de três Vereadores de Caeté, Geraldo Vale, Helena
de Castro e José Américo: "As reclamações dos usuários do
transporte intermunicipal de Caeté para Belo Horizonte nunca são
atendidas pelo DER nem pela empresa prestadora de serviços. Como
se pode alcançar melhor resultado quanto às reivindicações
encaminhadas? A licitação seria um caminho?".

A outra pergunta é do Presidente da Câmara Municipal de São José
Nepomuceno, Vereador Ricardo: "Como explicar a regulamentação
das tarifas de transportes intermunicipais? Para a mesma distância -
70km, por exemplo - são cobradas tarifas com valores de até R$8,00
de diferença. Quais são as perspectivas microrregionais e regionais?
Quais são as ações possíveis para modificarmos essa realidade?".

O Sr. Osias Baptista Neto - Primeiro, quero dizer aos Vereadores de
Caeté que não tenho procuração nem legitimidade para falar sobre o
que acontece hoje no DER. Sei que existe um processo em
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andamento e que lá está sendo desenvolvido um trabalho sobre o
qual não posso falar nada. Já fui Diretor de Transporte Metropolitano,
mas não sou mais. Quando fui Diretor, vi que a representação dos
municípios em relação ao DER normalmente é feita pelo Executivo.
Acho que é preciso haver uma organização entre o Legislativo
municipal e o Executivo para levar as posições consolidadas e
objetivas ao DER, a fim de que ele encontre uma maneira de atender
às reivindicações.

Uma das coisas importantes sobre as quais temos que pensar bem
é que o transporte interno dos municípios que muitas vezes ainda é
feito pelo DER é de responsabilidade das próprias Prefeituras, que
precisam assumir o transporte intermunicipal, como estabelece a
Constituição. Ao DER caberia fazer a ligação das cidades com Belo
Horizonte. Então, muitas vezes, questões intramunicipais são levadas
para o DER resolver. Deveria, sim, haver uma tomada de posição por
parte da Prefeitura para assumir sua parte. Não sei se é exatamente
isso que está acontecendo, mas, se for necessária uma postura
interna do município, isso deveria ser resolvido pelo Executivo
municipal. Se for uma questão de relação com Belo Horizonte ou com
os demais municípios, aí, sim. Mas o problema tem que ser clareado,
e não adianta falar sem conhecer.

Sobre a questão tarifária, Belo Horizonte tem problemas sérios no
DER por causa da estrutura herdada e modificada com o término da
Câmara de Compensação Tarifária. O que o DER tem feito - e tenho
orgulho de participar disso - é desenvolver um novo projeto, que é o
Plano Metropolitano de Transportes - METROPLAN - junto com a
CBTU, que entra nisso por causa do financiamento. Estamos revendo
toda a política de transporte metropolitano, toda a integração com os
municípios e toda a questão tarifária dos municípios.

Muitas vezes, isso gera tarifas diferenciadas. Sou contratado da
CBTU para fazer esse trabalho. Nosso diagnóstico mostrou várias
situações em que isso acontece, mas, por causa dessa necessidade,
houve desequilíbrio, com a extinção da Câmara de Compensação
Tarifária. Primeiro, com a saída da BHTRANS, que parou de subsidiar
o sistema do DER, e, segundo, com a extinção da câmara
metropolitana.

O Sr. Edson da Silva Batista - Parabenizo a Mesa pelas
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explanações objetivas, claras, que nos enriqueceram muito. Minha
pergunta seria dirigida ao Dr. Luís Flávio, que infelizmente teve de se
retirar. Mas passarei minha experiência aos Deputados presentes
sobre a questão do adolescente infrator.

Sou Presidente da Associação de Promoção Social e Serviços
Especiais de Minas Gerais, fui Conselheiro Tutelar por dois mandatos
em Betim e ex-Presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares
de Minas Gerais. Nossa experiência nos faz crer que a questão do
adolescente infrator, na região metropolitana, é gerada por crianças
mal atendidas no interior.

Foi importante e oportuna a fala do Secretário sobre a
regionalização do atendimento ao adolescente infrator na sua cidade.
Também acredito que a retirada do adolescente do seio da família
gera desamor, faz crescer o anseio à marginalidade. Ainda somos
deficientes quanto ao atendimento à criança para que ela não chegue
à condição de infrator.

Solicito um estudo aos Deputados quanto à criação de lei que
obrigue os Prefeitos a criarem os conselhores tutelares em todos os
municípios. Infelizmente, até hoje, apenas 30% dos municípios
mineiros possuem conselhos municipais e tutelares. Essa política de
atendimento à criança e ao adolescente beneficiará nossos
adolescentes para que não cheguem a essa situação e não gerem
mais problemas nas regiões metropolitanas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e demais
convidados os agradecimentos pela honrosa presença.

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

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

ATA DA 31 REUNIÃO ESPECIAL, EM 12/11/2003
Presidência do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre
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a dinâmica dos trabalhos - Apresentação dos relatórios dos
grupos de trabalho - Apresentação oral dos pedidos de destaque -
Votação do documento final, salvo destaques - Discussão e votação
dos destaques e de novas propostas - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Aden Santiago - Biel Rocha - Canos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -

• Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 8h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Ivair Nogueira, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Solano Bicalho, Coordenador do Grupo de Trabalho n° 1;
Gustavo Gomes Machado, Coordenador do Grupo de Trabalho n° 2;
Jupira Gomes de Mendonça, Coordenadora do Grupo de Trabalho n°
3; José Nelson Almeida Machado, Coordenador do Grupo de Trabalho
n° 4; Oto Lopes de Figueiredo, Coordenador do Grupo de Trabalho n°
5; Marinella Machado Araújo, Coordenadora do Grupo de Trabalho n°
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6; Fernando de Castro, Superintendente de Assuntos
Metropolitanos da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana; o Deputado Wanderley Ávila; e os Srs. Dirceu Pereira,
Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves; e Alberto Agostinho,
Prefeito Municipal de Mário Campos.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Prefeito

Municipal da importante cidade de Coronel Pacheco, localizada na
Zona da Mata, Sr. Tarcísio Ribeiro, e também do Vice-Prefeito do
município.

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

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas.
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes que esta
plenária terá a seguinte dinâmica: será feita a apresentação dos
relatórios dos grupos de trabalho. Em seguida, passaremos à
apresentação dos pedidos de destaque. A Presidência anunciará o
número de cada proposta, e a Mesa receberá os pedidos de
destaque, que deverão ser feitos oralmente, por meio dos microfones
do Plenário. Os destaques serão feitos para adicionar, suprimir ou
modificar propostas.

A fim de agilizar os trabalhos, a Presidência solicita aos participantes
que as alterações propostas sejam substanciais, evitando-se
mudanças pouco significativas. Propostas novas e propostas
contraditórias serão automaticamente destacadas.

Até o momento da votação poderão ser apresentadas propostas,
desde que sejam formalizadas por escrito e subscritas por no mínimo
25% dos votantes. Aprovado o relatório, salvo destaques, será
concedida a palavra por até 2 minutos aos representantes indicados
pelas entidades para o encaminhamento da votação dos destaques e
das novas propostas, alternando-se um favorável e outro contrário à
proposição, se houver divergência. Essa será nossa dinâmica de
trabalho.

Houve um problema de digitação na pág. 4 da proposta do
documento final, e ficou faltando uma proposta no Grupo III. Para
efeito de votação, a Proposta n° 45 - Obrigatoriedade de participação
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da sociedade civil organizada na elaboração do Plano Diretor
Metropolitano - passará a ter a numeração 45-A.

A Proposta n° 45 será: 'Manutenção do critério que delega ao órgão
metropolitano a competência para a elaboração do Plano Diretor
Metropolitano.

Já convidamos o Presidente para aqui receber, formalmente, o fruto
do trabalho deste seminário. Não foram apenas três dias. O início da
organização deste seminário começou há um ano, com o trabalho da
nossa assessoria, com as viagens ao interior do Estado, colhendo
subsídios. Estes três dias apenas consolidam o trabalho de quase um
ano. Vocês podem estar certos de que a Assembléia Legislativa se
sente honrada em proporcionar um debate tão importante para o
nosso Estado e até mesmo para o nosso País. Tivemos informações
de que essa nossa idéia deverá ser aproveitada pela Câmara dos
Deputados e pelo próprio Governo, que estão organizando um
seminário nacional, tendo como representante de Minas Gerais o
Superintendente Metropolitano, Dr. Fernando de Castro, que nos
informou que já participou da primeira reunião, em que foi muito
comentado este seminário. Sua metodologia servirá como modelo
para esse seminário realizado em nível nacional. Para nós é uma
honra estar possibilitando o debate de um assunto tão importante em
todo o País.

Antes de passar a palavra aos coordenadores, gostaria de
esclarecer que mais uma proposta deixou de ser digitada na pág. 15.
A Proposta n° 148 tem seis itens. Acrescentem a letra "g": Promover o
uso de combustível não poluente pela trota de transporte coletivo de
passageiros e de carga".

Repetindo: letra "g" da Proposta n° 148: "Promover o uso de
combustível não poluente pela frota de transporte coletivo de
passageiros e de carga". Para evitar confusão, colocaremos Proposta
n° 148-1, em vez da letra "g".

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Coordenador do Grupo 1,

Conceituação e Criação de Região Metropolitana, Vantagens,
Dificuldades e Perspectivas".

O Sr. Solano Bicalho - Bom dia a todos. O nosso grupo de trabalho
da tarde de ontem, Conceituação e Criação de Região Metropolitana,
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Vantagens, Dificuldades e Perspectivas, foi bastante polêmico,
mais do que esperávamos. Na primeira proposta, fazemos uma troca
ambiciosa. Pensamos em fazer uma emenda à Constituição. Quando
pensamos em criação de região metropolitana, em um primeiro
momento, desejávamos modificar tudo que cria, que coloca um
modelo para a gestão metropolitana. Esse modelo está na
Constituição, que, por sua vez, remete para a lei complementar. Se
outras regiões metropolitanas forem criadas, seguirão esses modelos.
Pensamos em colocar um modelo específico para cada região que for
criada. A discussão ficou polarizada em boa parte do trabalho, mas
democracia é isso mesmo. Estamos aqui para ouvir o que cada um
tem a dizer, e o trabalho foi muito interessante.

Em certa medida, o nosso objetivo principal, que era, de alguma
forma, conceituar ou colocar critérios objetivos para a criação de uma
região metropolitana, foi atingido. Foi aprovada de forma majoritária a
regulamentação do art. 44, por exemplo, que estabelece critérios
objetivos para a criação de regiões metropolitanas e também para a
inserção de novos municípios nelas. Hoje, a Região Metropolitana de
Belo Horizonte tem 34 municípios, e esse número tende a crescer.
Qual é a real metrópole e os municípios que fazem parte da região
metropolitana? Todos. Mas, para que novos municípios entrem no
espaço, seria importante que soubessem a real condição.

Outra questão importante e pouco discutida foi a aglomeração
urbana e a microrregião. Como não consta da Constituição o modelo
de gestão de microrregião e de aglomeração urbana, isso ficou
relegado a segundo plano.

Há outra questão aprovada também majoritariamente. Para uma
região metropolitana vir a ser constituída, seriam necessários, no
mínimo, 500 mil habitantes para a metrópole. Esse ponto não foi
polêmico, mas, mais ou menos, um consenso em todo o grupo de
trabalho. A proposta minoritária foi a supressão dessa questão.

O ponto mais polêmico e sobre o qual houve muita discussão
produtiva foi a figura definida para a Assembléia Metropolitana, que
tem hoje o poder de elaborar e de aprovar. Há uma incongruência na
legislação, e pensamos em mudar a base inicial, em colocar a AMBEL
com o formato que realmente tem, com o poder decisório dos
Prefeitos. Quem mandaria no espaço seriam só os Prefeitos da região
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metropolitana. O Estado e a assembléia participam, mas elaborar
o plano diretor e exercer as funções administrativas seriam atribuições
de uma agência executiva ou do Estado. De forma clara, a AMBEL
seria um órgão deliberativo, com poder normativo e regulamentador
da região metropolitana. Esse foi o ponto mais polêmico.

No mais, o grupo de trabalho foi muito produtivo. Discutimos muito, e
as propostas não foram consensuais, mas democracia é participar,
debater, colocar opiniões opostas e defender aquilo em que se
acredita. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Coordenador do Grupo 2,
Gestão Metropolitana e Funções Públicas de Interesse Comum
Metropolitano - Implicações Políticas, Jurídicas e Institucionais.

O Sr. Gustavo Gomes Machado - Com muita satisfação, chegamos
ao final desse trabalho, que se iniciou há muito tempo. Esperamos
fechá-lo com chave de ouro, trazendo um perfil para a gestão das
regiões do Estado que propiciam o desenvolvimento regional e
também a cooperação entre os municípios.

Fiquei muito honrado em presidir a reunião, pois o grupo nos
surpreendeu pela impressionante capacidade de debater
democraticamente, mantendo uma discussão de alto nível, da qual
todos participaram registrando suas opiniões e contribuindo para
aperfeiçoar as propostas elaboradas durante a reunião da CTI 2, que
tratou da gestão metropolitana e das funções públicas de interesse
comum metropolitano, assim como as propostas vindas do interior.

As propostas foram fruto desse espírito democrático, com a
participação de todas as esferas. Foi um grupo representativo das
várias áreas e setores. Houve boa contribuição para o aprimoramento
das propostas. Algumas serão ajustadas, e isso será feito na
discussão. Fiquei muito satisfeito com o grupo, pois discutimos o tema
por 4 horas, mas, ao final, tivemos um bom produto. Discutimos sobre
as implicações políticas e institucionais, buscando revitalizar o modelo
de gestão metropolitana e novas formas de cooperação
intergovernamental, por meio de outros instrumentos.

Acrescentamos novas ponderações sobre a gestão regional. O
Deputado fará a leitura de cada uma das propostas, que abarcam
mudanças no sentido de obter recursos para a gestão regional e a
necessidade de uma fonte financiadora permanente de custeio desse
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aparato de gestão.

A necessidade do papel técnico e político foi muito enfatizada,
pensando no compartilhamento das áreas, e a de planejamento foi
demonstrada; por isso alguns instrumentos foram contemplados,
como, por exemplo, o instrumento do órgão que terá o cuidado de
fazer a compilação de todas as áreas setoriais que englobam os
problemas regionais.

O trabalho do órgão metropolitano também foi contemplado.
Pensamos no aperfeiçoamento e na definição jurídica desse órgão,
para que tenha maior capacidade de articulação do exercício desse
papel.

Registro novamente que nosso grupo discutiu por 4 horas, e
conseguimos um bom produto. Faremos ajustes, que registraremos
oportunamente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Coordenadora do Grupo 3,
Plano Diretor e Sua Estruturação.

A Sra. Jupira Gomes de Mendonça - O Grupo 3 chegou a um
consenso, sendo que não houve proposta minoritária nele aprovada,
tendo todas obtido maioria folgada de votos. A grande polêmica
surgida, também constatada no Grupo 1, foi relativa à competência
para elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano. Houve uma
conclusão do Grupo 3 contraditória à do Grupo 1. O Grupo 3 decidiu,
por maioria dos votos, que a competência para promover a elaboração
do plano diretor deveria permanecer no órgão metropolitano, na
medida em que este articularia os municípios que compõem a região
metropolitana. No entanto, esse órgão deveria contar com um
convênio de cooperação técnica com o Governo Estadual, para que a
aprovação do plano ocorresse primeiramente no órgão metropolitano
e, posteriormente, fosse encaminhada à Assembléia Legislativa para
sua aprovação como lei estadual, de modo que, com força de lei,
norteasse as diretrizes dos planos setoriais, das concessionárias e
permissionárias, e a implementação do fundo metropolitano. A idéia
básica do grupo é a de fortalecer o órgão metropolitano - e não
discutimos sua composição e formato institucional -, que articularia os
municípios. O plano metropolitano, ao mesmo tempo, seria aprovado
por lei estadual. Obrigada.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Coordenador do Grupo 4, Uso

WIL
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do Solo, Meio Ambiente e Saneamento Básico.

O Sr. José Nelson Almeida Machado - No Grupo 4, houve um total
de 97 inscritos, e, entre proposições da CTI e contribuições dos
encontros regionais, 86 propostas. Destas, por meio de
sistematização e negociação, chegamos a 74, havendo fusão de
propostas que apresentavam algum grau de conflito. Portanto, nosso
CTI não tem proposta autodestacada, já que conseguimos o consenso
em todas as proposições apresentadas.

Quanto ao conteúdo, começamos por conceituar saneamento
básico, que se vincula a bacias hidrográficas e à qualidade de vida da
população das regiões metropolitanas. O saneamento básico,
particularmente, é um setor em que a delimitação e as fronteiras
geográficas prejudicam a condução das atividades e o andamento do
serviço. Como disse o Prof. Edésio, mosquito da dengue não conhece
fronteira; ninguém lhe explicou o que seja fronteira política.

Também foi preconizada a importância da integração dos vários
organismos que atuam nas áreas de uso do solo, meio ambiente e
saneamento básico, a priorização para a formação de consórcios
intermunicipais e a padronização de procedimentos técnicos,
particularmente de cadastros físicos - de localização, por exemplo -,
para unificar a linguagem e facilitar o planejamento que decorrer
desse conhecimento.

Outra proposta que gostaria de ressaltar é a de regulamentação da
Lei n° 11.720, de 1994, decorrente do Seminário O Saneamento E
Básico, realizado em 1993 nesta Casa, ou seja, há nove anos, mas
que até hoje não foi regulamentada.

Por fim, ressalto a importância do incentivo à Agenda 21, cuja
aplicabilidade precisa ser reforçada nas regiões metropolitanas, em
função da alta densidade demográfica e da qualidade de vida que se
exige para essas populações. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o coordenador do Grupo 5,
Transportes e Sistemas Viários.

O Sr. Oto Lopes de Figueiredo - Bom dia a todos. Gostaria de
registrar minha satisfação por estar aqui, na companhia dos nobres
delegados, e uma satisfação ainda maior por ter coordenado o grupo
sobre transporte, pois tivemos a oportunidade de desenvolver na vida
profissional alguma coisa relativa ao assunto.
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No Grupo 5, que contou com a participação de representantes

imbuídos de conhecimentos técnicos e administrativos, os debates
foram extremamente democráticos, e nossa intenção foi apresentar
aos senhores propostas que trouxessem benefícios para o âmbito do
trânsito, que é básico no sucesso de qualquer aglomerado urbano.

Basicamente, o grupo considerou quatro macropolíticas: políticas de
ambiente saudável e auto-sustentável; políticas públicas de
transporte; políticas de integração estratégica dos transportes; e
políticas de fundos para novos investimentos e operação dos
transportes. Nessas quatro macropolíticas, foram consideradas as
propostas apresentadas pelo próprio grupo, durante os debates que
empreendeu e as apresentadas nos seminários realizados em Santa
Luzia, Governador Valadares, Uberlândia, Lafaiete e outros. Essas
propostas foram organizadas nessas quatro macropolíticas e
receberam uma contribuição extremamente importante dos
participantes, que ora enriqueciam as propostas já feitas, ora
apresentavam outras propostas.

Todos tiveram oportunidade de fazer suas observações e de
apresentar suas reivindicações, até mesmo sobre problemas que
ocorrem em aglomerados urbanos que estão fora da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, o que muito contribuiu para o
entendimento do que seria necessário para melhorar o transporte
nesses aglomerados.

E importante dizer ainda que em nosso grupo não houve sugestão
de supressão de propostas nem apresentação de propostas
antagônicas.

Com relação ao transporte, que é uma função muito importante
nessas regiões, é muito fácil imaginar que têm alguma contribuição a
dar. Assim, as votações foram muito tranqüilas, e as propostas que
agora apresentamos à deliberação deste Plenário receberam ou a
aprovação unânime do grupo ou, pelo menos, da maioria quase
absoluta dos votantes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a coordenadora do Grupo 6,
"Habitação e segurança".

A Sra. Marinella Machado Araújo - Bom-dia. Enfatizo que no meu
grupo, apesar de ter havido muitas polêmicas e discussões, os
trabalhos transcorreram com certa tranqüilidade.
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Durante a reunião, houve intensas participações populares e de

instituições dos poderes públicos estadual e municipal, principalmente
as vinculadas à habitação, tais como a COHAB e a URBEL, além da
participação de instituições de ensino, com destaque para a PUC-MG,
por meio de seu Observatório de Políticas Urbanas, e para o Instituto
Izabela Hendrix, entre outras representações presentes.

Entre os temas tocados, observou-se que os modelos de
planejamento da habitação e da segurança devem, à luz dos
participantes desse debate, ser tratados de forma integrada. Isso
significa um trabalho articulado entre as diversas políticas que lidam
não apenas com habitação e segurança, especificamente, mas
também com políticas afins. Portanto, é importante que esse
planejamento integrado seja feito pelas esferas de poder: federal,
estadual e municipal, naquilo que for possível. Então, deu-se ênfase
muito grande à articulação institucional como pré-requisito para que os
planejamentos de habitação e segurança sejam feitos de forma
sustentável.

Também foi dada ênfase aos recursos financeiros, uma vez que é
impossível trabalhar com planejamento, sem que haja previsão
orçamentária dos recursos que serão utilizados no desenvolvimento
dessas políticas.

Houve ainda uma preocupação relativa ao incentivo à produção de
moradias populares por parte da iniciativa privada. E que o poder
público, ao desenvolver programas de regularização fundiária, dê
importância à questão da qualidade da moradia, aliada à questão do
saneamento básico.

Com relação à informação, tanto no âmbito da segurança quanto no
da habitação, pensou-se num fácil acesso aos bancos de dados e a
postos de atendimento à população que permitam informações
elementares no que tange a essas duas áreas. E ainda, da
perspectiva institucional, que haja reforço da capacidade institucional
dos órgãos que irão tratar dessas duas questões.

No que toca à segurança, houve preocupação de se compatibilizar o
efetivo policial das cidades componentes de regiões metropolitanas
com o número de habitantes que essas cidades possuem.

Enfim, a participação popular foi muito destacada, dada a existência
dos conselhos e dos movimentos populares da sociedade, sempre
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presentes nas discussões sobre planejamento e gestão das
políticas públicas de habitação e segurança.

Em linhas gerais, esse foi o resultado dos trabalhos do Grupo 6.
Muito obrigada.

Apresentação Oral dos Pedidos de Destaque
O Sr. Presidente - Passaremos, neste instante, à apresentação oral

de pedidos de destaque.
- Procede-se à apresentação oral dos pedidos de destaque.

Votação do Documento Final, salvo Destaques
O Sr. Presidente - Em votação, o documento final, salvo destaques.

Os votantes que estiverem de acordo levantem seus cartões de
votação. (- Pausa.). Aprovado por unanimidade.

Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas
O Sr. Presidente - Iniciaremos, neste momento, a discussão e a

votação dos destaques e das novas propostas.
- Procede-se à discussão e à votação dos destaques e das novas

propostas.
Encerramento

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

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 98 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
12/11/2003

Presidência do Deputado Fábio Avelar
Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos trabalhos

ordinários - Eleição da Comissão de Representação - Entrega do
Documento Final - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência convida a

tomar assento à mesa as Sras. e os Srs. Solano Bicalho, Coordenador
do Grupo de Trabalho n° 1; Gustavo Gomes Machado, Coordenador
do Grupo de Trabalho n° 2; Jupira Gomes de Mendonça,
Coordenadora do Grupo de Trabalho n° 3; José Nelson A. Machado,
Coordenador do Grupo de Trabalho n° 4; Oto Lopes de Figueiredo,
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Coordenador do Grupo de Trabalho n° 5; Marinella Machado
Araújo, Coordenadora do Grupo de Trabalho n° 6; Fernando de
Castro, Superintendente de Assuntos Metropolitanos da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Deputado Wanderley
Ávila; Dirceu Pereira, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves; e
Alberto Agostinho, Prefeito Municipal de Mário Campos.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas, com a plenária final.
• Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, peço a compreensão

de V. Exa., mas há mais uma proposta para terminar o processo de
votação. Existe a proposta de supressão da Proposta n° 172.
Colocaremos em votação a Proposta n° 7.

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. Serei
breve.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, não interromperei o
processo de votação.

O Deputado Rogério Correia - Peço a compreensão de V. Exa. para
registrar uma questão de ordem. V. Exa. abriu e interrompeu a reunião
ordinária, sem quórum. Deixo registrado que farei essa questão de
ordem posteriormente. Não é possível que os senhores não possam
escutar a questão de ordem.

O Sr. Presidente - Lamento não poder atendê-lo. V. Exa. não
participou do seminário nem por um segundo.

Eleição da Comissão de Representação
O Sr. Presidente - Passaremos agora à eleição da comissão de

representação que acompanhará os desdobramentos deste seminário
legislativo. A plenária poderá referendar a comissão eleita para a
organização deste seminário ou apresentar nova proposta para sua
composição. Caso alguma entidade tenha interesse em apresentar
nova proposta para a composição da comissão de representação, a
Presidência solicita que a encaminhe à Mesa por escrito.

Temos duas propostas para a composição da Comissão de
Representação do Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas.

A proposta coletiva foi apresentada pela Comissão de
Representação Provisória. A outra contém inscrições individuais, 0



2342
processo será o seguinte: faremos a leitura da proposta da
Comissão de Representação. Logo após, sugeriremos mais dez
propostas que foram apresentadas. Ficaremos, então, com 29
pessoas. A decisão caberá ao Plenário.

A Sra. Vera Lúcia de Souza e Lima - Não estou consciente do
critério de apresentação de propostas para a composição da
Comissão de Representação.

O Sr. Presidente - Infelizmente, é matéria vencida.
A Sra. Vera Lúcia de Souza e Lima - A forma de se fazerem

inscrições foi informada?
O Sr. Presidente - Sim. As inscrições foram feitas na mesa da

assessoria, à direita. O Plenário foi informado no início e duas ou três
vezes durante o transcorrer dos trabalhos. (- Lê:)

- "Proposta de composição da Comissão de Representação do
Seminário Legislativo Regiões Metropolitanas: Frente Mineira de
Prefeitos, Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia da
UFMG, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - GRAMBEL -, Associação Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, Companhia Urbanizadora
de Minas Gerais - URBEL -, Companhia de Saneamento Básico de
Minas Gerais - COPASA -, Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - FIEMG -, Instituto Izabela Hendrix, Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG
-, Sociedade Mineira de Engenheiros - SME -, Instituto de Arquitetos
do Brasil - IAB -, SCOMURB/PBH, Universidade Federal de Minas
Gerais/Faculdade de Arquitetura - UFMG -, Fundação João Pinheiro -
FJP -, Instituto Horizontes, Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana - SEDRU -, AMEVALE, Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL -, PUC-Minas - Observatório de Políticas
Urbanas.

Propostas de inscritos para a Comissão de Representação:
CODEMA de Cataguases; Consórcio da Bacia do Rio Pomba;
Associação de Promoção Social e Serviços Especializados de Minas
Gerais; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG; Associação de Defesa do Cidadão Usuário
Consumidor e Contribuinte do Estado de Minas Gerais - ADUCOM;
Prefeitura Municipal de Santa Luzia; Companhia Brasileira de
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Transportes Urbanos - CBTU - Metrô de Belo Horizonte; ABES-
MG; Universidade Federal de Juiz de Fora; Escola de Engenharia
Keneddy.

Essas foram as propostas apresentadas, que serão colocadas em
votação. Sugerimos que sejam votadas em bloco, caso não haja
objeções.

O Sr. Stefano Rodrigues de Pinho Tavares - Sr. Presidente, gostaria
de um esclarecimento: é um representante por entidade?

• Sr. Presidente - Sim.
• Sr. Stefano Rodrigues de Pinho Tavares - Então, temos o total de

29 membros?
• Sr. Presidente - Exatamente.
• Sr. Stefano Rodrigues de Pinho Tavares - Os demais interessados

em participar não entrariam nessas propostas?
O Sr. Presidente - Essa comissão é de representação. Será

responsável pelo acompanhamento e pelo desdobramento deste
seminário.

O Sr. Stefano Rodrigues de Pinho Tavares - Sim, mas algumas
pessoas podem estar interessadas por esse trabalho.

O Sr. Presidente - Posteriormente, cada instituição poderá indicar os
nomes.

Iniciaremos o processo de votação das propostas. Em votação, os
nomes apresentados para apreciação. Os que estiverem de acordo
levantem os cartões. (- Pausa.) Aprovados. Fica, portanto, eleita a
seguinte Comissão de Representação do Seminário Legislativo
Regiões Metropolitanas:

Frente Mineira de Prefeitos, Associação dos Ex-Alunos da Escola de
Engenharia da UFMG, Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - GRAMBEL -, Associação
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -,
Companhia Urbanizadora de Minas Gerais - URBEL -, Companhia de
Saneamento Básico de Minas Gerais - COPASA-MG, Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, Instituto Izabela
Hendrix, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG -, Sociedade Mineira de Engenheiros -
SME -, Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB -, SCOMURB-PBH,
Faculdade de Arquitetura da UFMG, Fundação João Pinheiro - FJP -,
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Instituto Horizontes, Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana - SEDRU -, AMEVALE, Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL -, PUC-Minas - Observatório de Políticas
Urbanas - 000EMA de Cataguases; Consórcio da Bacia do Rio
Pomba; Associação de Promoção Social e Serviços Especializados de
Minas Gerais; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG; Associação de Defesa do Cidadão Usuário
Consumidor e Contribuinte do Estado de Minas Gerais - ADUCOM -;
Prefeitura Municipal de Santa Luzia; Companhia Brasileira de
Transportes Urbanos - CBTU - Metrô de Belo Horizonte; ABES-MG;
Universidade Federal de Juiz de Fora; Escola de Engenharia Kenêdy.

Entrega do Documento Final
O Sr. Presidente - O Presidente da Assembléia Legislativa,

Deputado Mauri Torres, estaria neste Plenário às 13 horas, mas,
como não foi possível encerrarmos os trabalhos nesse horário, ele foi
chamado pelo Governador e encontra-se neste momento no Palácio
da Liberdade. Dessa forma, incumbiu-me de receber o documento
oficial deste seminário e de fazer algumas observações acerca do seu
pronunciamento.

O Sr. Adir José de Freitas - Sr. Presidente, demais membros da
Mesa e colegas, nós, que trabalhamos arduamente na apresentação
das propostas iniciais da elaboração deste seminário, esperávamos
obter um resultado positivo para a sociedade e para os órgãos
governamentais. Queremos contribuir para a adequação dos
problemas das regiões metropolitanas, carentes segundo análise do
poder público e impossibilitadas da participação com a sociedade.
Estamos agora criando novas regiões metropolitanas. Sem dúvida,
esse documento irá permear as dificuldades que existem nesse
campo da atividade humana e possibilitará o oferecimento de
subsídios à elaboração da criação de novas áreas. E evidente que
este evento superou as nossas expectativas. Atingimos nossos
objetivos e sabemos que os nossos anseios estão colimados com a
apresentação desse documento.

A presença do Deputado Fábio Avelar, indicado pelas entidades
participantes, foi manifestação unânime do apreço que temos por esse
grande parlamentar, que acolheu nossas ponderações e assumiu os
trabalhos com isenção de idéias. Conduziu as atividades de maneira
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clara e objetiva, contribuindo para que festejássemos o resultado
obtido nesta tarde memorável, nesta notável Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

- Procede-se à entrega do Documento Final, cujo teor é o seguinte:
Documento Aprovado na Plenária Final do Seminário Regiões

Metropolitanas
Conceituação e Criação - Vantagens, Dificuldades e Perspectivas

Gestão Metropolitana e Funções Públicas de Interesse Comum
Metropolitano - Implicações Políticas, Jurídicas e Institucionais

1 - Modificação do § 2° do art. 45 da Constituição Estadual, que fixa
em apenas dois o número de membros na Assembléia Metropolitana
representando o Estado - um representante da Assembléia Legislativa
e um representante do Poder Executivo.

2 - Participação de representantes das secretarias de Estado -
somente aquelas relacionadas às funções públicas de interesse
comum - no plenário da Ambel.

3 - Participação de representantes das Comissões da ALMO no
plenário da Ambel nas questões relacionadas às funções públicas de
interesse comum.

4 - Inserção, na Lei Complementar n° 26, de 1993, de novo artigo
regulamentando o art. 44 da Constituição, que trata dos critérios para
a instituição de região metropolitana, e inclusão de parágrafo que
estabeleça critérios objetivos para definir os municípios que devem
integrar o território da região metropolitana.

5 - Definição mais clara, na Constituição Estadual, da natureza
jurídica das Assembléias Metropolitanas como Conselhos
Deliberativos.

6 - Criação de um órgão estadual de planejamento de
desenvolvimento metropolitano, no texto da Constituição Estadual,
para ser o braço executivo da gestão das regiões metropolitanas.

7 - Vinculação do acesso ao Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano à irrestrita observância, por parte dos municípios, das
diretrizes do Plano Diretor Metropolitano, no que diz respeito às
questões de interesse comum. Adequação, por parte das entidades
concessionárias de serviços públicos de interesse comum
metropolitano, dos seus planos setoriais às normas do Plano Diretor
Metropolitano.
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8 - Prevalência das diretrizes do Plano Diretor Metropolitano

quando houver divergência entre o Plano Diretor Municipal e o Plano
Diretor Metropolitano, em questões de interesse comum.

9 - Integração do planejamento e execução das funções públicas de
interesse comum e intersetoriais, tais como saúde, saneamento, uso
do solo, meio ambiente, sistema viário, habitação, transporte,
educação. Definição de mecanismos institucionais de integração das
Câmaras Técnicas Setoriais, entre si, e entre a de Desenvolvimento
Metropolitano e as entidades concessionárias de serviços públicos de
interesse comum.

10 - Instituição do ICMS metropolitano, mediante o aproveitamento
do residual de 5% previsto na Lei Hobin Wood, que nunca foi utilizado.
Propõe-se que desses 5% a quinta parte - 1% do total - seja
canalizada para compor o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

11 - Articulação sistematizada com instâncias metropolitanas em
nível nacional.

12 - Articulação sistematizada das instâncias metropolitanas do
Estado com a ALIVIO.

13 - Fortalecimento dos quadros dos servidores dos Poderes
Executivos federal, estadual e municipal e incentivo contínuo à
capacitação técnico-institucional dos órgãos desses Poderes que
cuidam da gestão das regiões metropolitanas.

14 - Fortalecimento dos instrumentos de integração regional
existentes.

15 - Necessidade de uma gestão regional que não estabeleça uma
relação unilateral. E necessário fortalecer os mecanismos de interação
regional e garantir a validade dos consórcios regionais.

16 - Revisão e integração da estrutura administrativa regional dos
órgãos estaduais de prestação de serviços e atendimento à população
- Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de
Educação, etc. -, compatibilizando-a com a estrutura da microrregião
definida em lei complementar.

17 - Estabelecimento de critérios na parceria entre município, Estado
e iniciativa privada para formação profissional em nível técnico.

18 - Criação de fóruns ou câmaras ou conselhos regionais de
desenvolvimento sustentável.

19 - Alocação de recursos estaduais e federais para os fundos de
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desenvolvimento microrregional.

20 - Criação de mecanismos próprios para a gestão e
equacionalização dos problemas de um conjunto de municípios que
não se enquadrem nos quesitos de região metropolitana ou
aglomerado urbano.

21 - Aperfeiçoamento dos modelos de gestão de região que
apresente potencial para desenvolvimento, interesses econômicos ou
socioculturais, além de peculiaridades comuns.

22 - Instituição de microrregiões, por lei complementar, tendo como
sede as cidades-pólo do Estado de Minas Gerais.

23 - Definição das funções públicas de interesse comum
microrregional, tais como as de transporte intermunicipal, sistema
viário, saneamento básico, desenvolvimento econômico, entre outras.

24 - Fornecimento, pelo Estado, de capacitação técnica para que os
municípios possam resolver questões objetivas sobre transporte e
trânsito.

25 - Enfrentamento dos problemas metropolitanos como problemas
estaduais, e não apenas de caráter regional ou local.

26 - Articulação interinstitucional, em parceria com a sociedade, de
órgãos municipais, estaduais e federais dos três Poderes os quais
atuem na elaboração, na execução e no controle de políticas públicas.

PLANO DIRETOR E SUA ESTRUTURAÇÃO
27 - Elaboração de plano diretor metropolitano que oriente o poder

público municipal na formulação da política de desenvolvimento
urbano local, de forma a atender às necessidades metropolitanas.

28 - Manutenção do critério atual, que delega ao órgão
metropolitano a competência para a elaboração do plano diretor
metropolitano.

29 - Implementação de mecanismo de cooperação técnica e
institucional entre o órgão metropolitano e o órgão estadual
competente, para que a elaboração do plano diretor metropolitano,
previsto na legislação complementar estadual, possa ocorrer de forma
a otimizar o aproveitamento das bases de dados disponíveis nos
diferentes órgãos estaduais, viabilizando-se esse plano em prazo mais
curto.

30 - Obrigatoriedade de participação da sociedade na elaboração do
plano diretor metropolitano.
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31 - Aprovação do PDM por meio de norma elaborada pelo

órgão metropolitano, no âmbito de sua competência.
32 - Aprovação do plano diretor metropolitano por meio de lei

estadual.
33 - Utilização preferencial, nas diretrizes do plano diretor

metropolitano, da bacia hidrográfica como unidade de planejamento,
para reunir interesses e responsabilidades em questões ambientais -
saneamento, abastecimento de água, captação, despoluição e
preservação de recursos hídricos, uso e parcelamento do solo,
preservação de áreas verdes e nascentes, etc. -, dividindo-se os ônus
e os bônus das ocorrências e dos desafios na referida região da
maneira mais justa.

34 - Vinculação do acesso ao Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano à observância, por parte dos municípios, das diretrizes
do plano diretor metropolitano.

35 - Estabelecimento de diretrizes para as empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos da região
metropolitana adequarem seus planos setoriais às normas do plano
diretor metropolitano.

36 - Adequação das normas para os futuros termos de concessão,
permissão e autorização de serviços públicos aos interesses, aos
planos e às ações metropolitanas, de forma a se evitarem conflitos e
incoerências na sua gestão.

37 - Observância das resoluções do Grupo Temático de Uso do Solo
Metropolitano da V Conferência das Cidades Metropolitanas, quando
da elaboração do plano diretor metropolitano, cujas diretrizes serão
formuladas a partir de um estudo prévio do formato institucional da
RMBH, com avaliação de suas dificuldades e potencialidades, visando
a seu aprimoramento.

38 - Elaboração de um plano diretor para as microrregiões e
aglomerações urbanas visando à articulação e à integração das ações
das Prefeituras Municipais.

39 - Abrangência, nos planos diretores metropolitanos,
microrregionais e de aglomerações urbanas, de todo o território da
região correspondente, incluindo-se a realidade rural.

40 - Criação, atualização, desenvolvimento e implantação do plano
diretor e da lei de parcelamento, ocupação e uso do solo para os
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municípios da RMBH, por técnicos qualificados e habilitados, com
suporte para o monitoramento ao meio ambiente, aos pólos
industriais, às malhas viárias e ao reflorestamento em áreas
degradadas, minimizando assim as agressões sofridas pelas frentes
referidas acima.

41 - Elaboração de mapeamento básico das regiões metropolitanas
(mapas e estudos temáticos), por meio de consórcio entre os órgãos
institucionais existentes, para subsidiar formas mais adequadas de
planejamento regional ou local.

42 - Estabelecimento de uma padronização para os serviços de
cadastramento e registro topográfico e cartográfico, possibilitando a
formação de banco de dados geoprocessado, integrado e
compartilhável pelos entes metropolitanos (prefeituras, autarquias e
concessionárias públicas) e comunidade em geral.

USO DO SOLO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO
43 - Definição de ações coibitivas de desmatamento em regiões de

importância ambiental metropolitana e compatibilização do uso do solo
com a política de preservação dos recursos naturais, constituindo
parte destacada no Plano Diretor Metropolitano.

44 - Elaboração, revisão ou adequação de planos diretores
municipais compatíveis com o Plano Metropolitano, com a definição
de ações integradas que assegurem o uso e ocupação do solo, o
atendimento por saneamento básico e a preservação do meio
ambiente de forma adequada às características e potencialidades
locais, principalmente em áreas conurbadas.

45 - Elaboração de planos diretores específicos, contemplando
discriminação de áreas de recarga e descarga das fontes e
formulação de diretrizes para as leis de uso e ocupação do solo dos
municípios, utilizando-se do princípio da precaução, que exige do
empreendedor estudos comprobatórios de que a atividade pleiteada
não impactará, nem quantitativa nem qualitativamente, os recursos
hídricos subterrâneos.

46 - Planejamento das regiões metropolitanas dentro de parâmetros
que possibilitem a melhoria de qualidade de vida de seus cidadãos,
quais sejam:

a) não contribuir para a poluição atmosférica;
b) exigir dos empreendedores industriais nelas instalados o uso
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adequado dos recursos naturais da região, de modo a trazer para
o centro das unidades poluidoras a consciência de sua participação na
gestão desses recursos e, em caso de descumprimento da exigência,
penalização do empreendedor;

c) impedir o uso desordenado do solo, como os loteamentos
irregulares e a formação de favelas e assentamentos em áreas de
risco, áreas de preservação ambienta[ e de nascentes;

d) conscientizar seus habitantes sobre o uso racional, de maneira
sustentável, de seus recursos naturais;

e) considerar a participação coletiva, composta pela contribuição de
cada cidadão, seja no uso do solo, na relação com o meio ambiente
ou nas ações de lançamento de dejetos e resíduos.

47 - Planejamento conjunto, por parte do poder público estadual e
municipal, dos empreendimentos de expansão urbana - toteamentos,
conjuntos habitacionais, distritos industriais -, compatibilizando o
projeto urbanístico com o saneamento básico.

48 - Determinação, no planejamento urbano, das condições de uso e
ocupação do solo para fins de localização das habitações, da
indústria, do comércio, do lazer e da prestação de serviços nas áreas
da educação e da saúde.

49 - Participação dos órgãos gestores metropolitanos na criação de
zoneamento metropolitano, no qual deve ser considerado, entre
outros, o aspecto ambiental.

50 - Diminuição dos problemas relativos a inundações em áreas
urbanas e ribeirinhas, por meio de planejamento integrado e
sustentável que se oriente por novas concepções, por monitoramento
e manutenção constantes das redes de macro e microdrenagem.

51 - Utilização da bacia hidrográfica como uma das unidades de
planejamento na aplicação de políticas urbanas, visando à melhoria e
à preservação da qualidade da água, cabendo ao Estado e aos
municípios promoverem a devida compatibilização entre as ações de
saneamento básico, de habitação, de uso e ocupação do solo, de
preservação do meio ambiente e de gestão de recursos hídricos,
garantida a participação das comunidades nos planos a serem
implantados.

52 - Desenvolvimento de políticas que assegurem tratamento
adequado para cada município, implementando ações que reforcem
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as potencialidades existentes e minimizem os problemas e
conflitos de cada território municipal, visando a maior eqüidade social,
econômica e ambiental da região metropolitana.

53 - Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços
relativos ao uso do solo, meio ambiente, saneamento básico e
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade
ambiental, social e econômica do Estado e dos municípios sob suas
áreas de influência.

54 - Aperfeiçoamento da gestão das bacias hidrográficas e sua
articulação institucional com a microrregião.

55 - Garantia, pelo Estado, do estabelecimento de mecanismos de
gestão que obriguem à integração dos diferentes organismos que
tratam do uso do solo, do meio ambiente e do saneamento básico.

56 - Organização dos serviços de saneamento básico nos
municípios das regiões metropolitanas mediante de formas de gestão
e planejamento adequadas e eficientes para o atendimento adequado
à população.

57 - Garantia, pelo Estado e municípios envolvidos, de ações
integradas na criação de mecanismos para controlar, fiscalizar e
fornecer diretrizes técnicas na gestão do uso do solo em áreas
conurbadas e metropolitanas.

58 - Gestão regional, por meio de consórcios intermunicipais
públicos, para resolução dos problemas de saneamento ambiental,
principalmente os relacionados com resíduos sólidos, bem como para
a discussão de problemas ambientais regionais e amplos.

59 - Priorização e incentivo à criação de consórcios públicos
intermunicipais, amparados por corpo técnico, para solução integrada
de questões de interesse comum.

60 - Concepção da política de saneamento básico como parte
integrante da política habitacional, observando-se que os
adensamentos e assentamentos habitacionais deverão ser
condicionados à prévia e simultânea solução dos problemas de
saneamento básico, por meio da gestão articulada dos três níveis de
governo e da definição conjunta relativa à disposição sanitária
adequada de esgotos e dos resíduos sólidos urbanos.

61 - Articulação com o governo do Estado e com os demais
municípios para a solução das interfaces relativas às questões de uso
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do solo, de meio ambiente e de saneamento básico,
principalmente as relativas a drenagem, recursos hídricos, tratamento
de água, tratamento de esgoto, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos, controle de vetores, preservação e recuperação
ambiental, e desenvolvimento de políticas eficazes e integradas em
relação ao tratamento dos cursos de água da região.

62 - Estabelecimento de um modelo regional de gestão para o
saneamento básico que contemple os aspectos relativos à integração
de todos os municípios, na defesa das bacias hidrográficas, e à
universalização dos serviços com qualidade, quantidade e segurança,
atendendo ao contido no inciso V do art. 30 da Constituição Federal.

63 - Regulamentação da Lei n° 11.720, de 1994, que trata da política
estadual de saneamento básico e atende ao art. 192 da Constituição
do Estado, de forma a viabilizar todos os instrumentos de
planejamento e gestão definidos nessa Constituição, respeitada a
autonomia municipal com relação aos serviços locais.

64 - Garantia de que as questões relativas à qualidade de vida
urbana, como habitação, saneamento básico e equipamentos
regionais estruturantes, sejam tratadas não apenas segundo a
necessidade de cada município, mas segundo as possibilidades
urbanísticas locacionais, sempre que possível com utilização de
mecanismos compensatórios e parcerias intermunicipais.

65 - Implantação de instrumentos de planejamento e de execução
de drenagem urbana, de gestão de uso e ocupação do solo e de
saneamento básico, de forma integrada.

66 - Garantia de participação da coletividade no processo decisório
de planejamento e avaliação dos programas e projetos que promovam
o desenvolvimento regional e local.

67 - Garantia de participação da coletividade nas atividades relativas
ao licenciamento de atividades potencialmente poluidoras e
empreendimentos de impacto ambiental e sanitário.

68 - Desenvolvimento de ações de mobilização para sensibilizar a
população para os problemas locais, estimulando-a a participar na sua
gestão.

69 - Incentivo à criação de Unidades de Planejamento Ambiental nas
comunidades, com o objetivo de criar espaços de participação e
discussão na gestão dos problemas ambientais, unindo o
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conhecimento técnico e o conhecimento popular e dando início a
um processo de agregação de conhecimento e valores para melhor
direcionar as ações locais.

70 - Destinação de parcelas de recursos, com fluxo contínuo, para a
formação e atualização de banco de dados que possibilite o
conhecimento do perfil geossanitário e epidemiológico da população,
a avaliação das condições ambientais de vida, e que sirva como
critério de priorização na execução de programas de saneamento
básico.

71 - Elaboração do Atlas Ambiental das Regiões Metropolitanas,
retratando a evolução natural, a descrição da paisagem e sua
reestruturação, contendo mapas temáticos, cenários da fauna,
evolução urbana e as atividades de impacto ambiental, e sua
utilização como banco de dados à disposição das pessoas
interessadas em participar da implantação de políticas públicas locais.

72 - Garantia de continuidade do conhecimento produzido nos
centros de ensino e pesquisa, de forma a tornar efetiva a política de
ciência e tecnologia desenvolvida pelos órgãos públicos financiadores,
para atender à necessidade de investir na adequação das tecnologias
às diversas realidades socioambientais.

73 - Incentivo ao desenvolvimento científico para a capacitação
tecnológica na área de saneamento básico.

74 - Incentivo a estudos e pesquisas direcionados à busca de
alternativas tecnológicas e metodológicas para coleta, transporte,
usinas de reciclagem e compostagem, tratamento e disposição final
do lixo, visando prolongar ao máximo a vida útil dos aterros sanitários.

75 - Criação de mecanismos de incentivo à pesquisa e à
conservação dos recursos hídricos: identificação de áreas prioritárias
de recarga de aqüíferos e implementação de instrumentos legais para
torná-las áreas de proteção especial, podendo os proprietários
(através de incentivos fiscais, creditícios e outros) conservá-las ou
utilizá-las com sistema de produção adequado ao manejo e à
conservação do solo.

76 - Estudo, nos casos de forte condicionamento geográfico, como o
dos resíduos da construção civil, da sua incorporação local à
plataforma geológica, removendo instabilidades e aspectos visuais de
áreas degradadas, criando outros espaços para a vida urbana.
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77 - Estudo das possibilidades de funções múltiplas para

determinadas áreas, cumprindo funções ambientalmente importantes
e complementares.

78 - Estudo da possibilidade de reaproveitamento dos resíduos
minerais, de modo que sua remoção promova a recuperação
ambiental ou a sua transformação econômica em bens minerais.

79 - Estudo da inserção geológica dos apelos naturais para o
turismo.

80 - Estudo de suprimentos locais de água em áreas remotas
baseado em combinações complementares de poços tubulares com
sistema de captação pluvial.

81 - Incentivo a ações de educação socioeconômica e ambiental em
centros comunitários, escolas, parques, praças, sendo elas definidas e
elaboradas a partir de diagnósticos realizados em conjunto com a
participação da comunidade.

82 - Garantia, por parte dos poderes públicos estadual e municipal,
de meios de transferir informações sobre educação sanitária,
socioeconômcia e ambiental, através das Secretarias Municipais da
Educação e de órgãos afins e através de parcerias com os
estabelecimentos privados, desenvolvendo ações intersetoriais e
integradas.

83 - Garantia, por parte dos poderes públicos estadual e municipal,
de recursos financeiros e técnicos para treinamento e formação de
professores em educação socioeconômica e ambiental, através das
Secretarias Estadual e Municipais de Educação.

84 - Inclusão da educação socioeconômica e ambiental nos
currículos escolares, em todos os níveis.

85 - Desenvolvimento das atividades enumeradas no capítulo 36 da
Agenda 21 nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas
das regiões metropolitanas do Estado de Minas Gerais, com o objetivo
de desenvolver a educação ambiental para a formação de uma
população sensível, consciente e preocupada com o meio ambiente e
com os problemas a ele associados, a qual tenha conhecimentos,
habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar
individual e coletivamente em busca de soluções para os problemas
existentes e da prevenção de possíveis problemas.

86 - Incentivo à execução da Agenda 21 em todos os municípios de
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regiões metropolitanas.

87 - Garantia de que a Assembléia Metropolitana favorecerá a
construção da Agenda 21 Metropolitana.

88 - Observância do inciso II do art. 2° da Lei n° 11.720, de 1994,
que define saneamento básico:

"II - saneamento básico o conjunto de ações, serviços e obras que
visam a alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental por meio
de:

a) abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões
de potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e
conforto;

b) coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários;
c) coleta, reciclagem, tratamento e disposição adequada dos

resíduos sólidos;
d) drenagem de águas pluviais;
e) controle de roedores, de insetos, de helmintos, de outros vetores

• de reservatórios de doenças transmissíveis".
89 - Garantia de universalização dos serviços de saneamento básico

• salubridade ambiental às populações urbana e rural das regiões
metropolitanas, priorizando-se ações direcionadas às áreas mais
carentes e aos assentamentos informais localizados nessas regiões.

90 - Reutilização, por meio dos órgãos responsáveis pelo serviço de
saneamento básico afeto ao esgotamento sanitário, de efluentes das
Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs -, para fins específicos.

91 - Fortalecimento ou criação de fundos estaduais e municipais de
saneamento básico para implantação e ampliação de sistemas de
saneamento básico e controle de vetores.

92 - Criação de mecanismos para o cumprimento da legislação
vigente, visando à conexão dos imóveis situados em logradouros
providos de redes de água e esgoto a essas redes, de forma a
dispensar outras fontes de água e outros lançamentos de esgoto
sanitário.

93 - Cumprimento da Constituição Estadual no tocante à gestão do
saneamento básico na região metropolitana.

94 - Garantia, em legislação específica, de que as áreas rurais e de
expansão urbana existentes tenham ocupação e uso adequados à
preservação de seus recursos naturais.
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95 - Garantia de meios para o poder público estadual e o

municipal institucionalizarem o uso racional da água.
96 - Garantia, na gestão das regiões metropolitanas, de usos

múltiplos dos recursos hídricos, de forma que a qualidade e a
quantidade sejam indissociáveis e o meio ambiente atenda à
exigência de auto-sustentabilidade.

97 - Proteção e recuperação das nascentes e manejo adequado do
solo no seu entorno.

98 - Desenvolvimento de ações que garantam, quando possível, a
manutenção dos cursos d'água em seu leito natural, utilizando-se as
áreas lindeiras para parques lineares de uso da comunidade.

99 - Garantia de manutenção da qualidade das águas dos cursos
d'água existentes, conforme padrões definidos pela Lei n° 9.433, de
1997.

100 - Conservação da água e redução, ao mínimo, das perdas no
sistema de abastecimento.

101 - Criação de mecanismos de incentivo (financiamentos
especiais, compensações) para municípios, produtores e proprietários
rurais e outros que mantenham procedimentos ambientais de proteção
aos recursos hídricos que resultem na melhoria da quantidade e
qualidade das águas, como monitoramento e fiscalização do meio
ambiente, implantação e manutenção de áreas de preservação
ambiental, proteção de nascentes, topos de morro e áreas de recarga,
redução do uso de agrotóxicos, incentivo ao turismo, etc.

102 - Garantia de recursos financeiros para a implantação e
ampliação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos,
drenagem urbana e controle de vetores, nos âmbitos estadual e
municipal.

103 - Definição de uma política metropolitana de gerenciamento de
resíduos sólidos, líquidos e gasosos.

104 - Aumento da eficiência, da abrangência e da regularidade dos
serviços de limpeza pública e gestão dos resíduos sólidos (coleta,
disposição final e tratamento), promovendo a modernização e a
organização sustentável dos serviços, estimulando a coleta seletiva e
a inserção social dos catadores de recicláveis.

105 - Definição de uma política de tratamento, disposição,
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reciclagem, reutilização e reaproveitamento de resíduos sólidos
para os municípios, respeitando-se as especificidades de cada um
deles.

106 - Implantação, em áreas ocupadas por população de baixa
renda, de programas especiais de coleta e destinação final do lixo.

107 - Definição de uma política de transporte integrado
intermunicipal de resíduos sólidos, quando forem adotadas soluções
integradas ou consorciadas de tratamento e de disposição.

108 - Garantia do caráter regional e participativo relativo à
disposição dos resíduos sólidos dos diferentes geradores dos
municípios, planejada de modo a não comprometer os diferentes usos
dos seus ecossistemas e dos recursos naturais neles existentes.

109 - Desenvolvimento de ações integradas de combate e controle
de vetores, envolvendo todos os municípios e o Estado, visando
eliminar, diminuir ou prevenir os riscos e agravos à saúde provocados
por vetores.

110 - Aparelhamento dos órgãos responsáveis pelo licenciamento,
gestão e fiscalização ambiental em todos os âmbitos, de forma a
compatibilizar sua atuação com a legislação ambiental vigente.

111 - Constituição, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal,
de estruturas adequadas de fiscalização e controle preventivo e
corretivo do uso do solo, dos recursos ambientais e dos serviços de
saneamento básico, por meio do desenvolvimento de ações
mitigadoras, visando corrigir falhas de maneira sistemática e
planejada.

112 - Fornecimento às regiões metropolitanas de instrumentos e
recursos técnicos e humanos (multidisciplinares) para o planejamento
do uso e ocupação do solo - bem como outros fatores - objetivando a
elaboração e a implementação das políticas públicas metropolitanas
de forma eficaz, eficiente, integrada e coerente com as diversas
realidades.

113 - Descentralização do atendimento à saúde, criando subregiões
dotadas de capacidade para atender, de acordo com o Plano Diretor
de Regionalização - PDR da Saúde - elaborado pela DADS (Diretoria
de Ações Descentralizadas da Saúde): garantia de que a cidade pólo
ou sede de módulo tenha capacidade instalada para atendimento de
pequena, média e até alta complexidade; descentralização de
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recursos, de acordo com o número de habitantes de cada cidade.

114 - Inclusão, na lei que prevê a criação de uma FIM, da exigência
de se apresentar um "Projeto de Prevenção de Acidentes Ambientais"
e um "Programa de Proteção e Assistência às Populações das Áreas
de Risco"; em caso de desastres por falta de ações preventivas
eficazes, apuração e responsabilização civil e penal das autoridades
omissas.

115 - Desenvolvimento de ações intermunicipais de monitoramento,
controle e recuperação de erosões, de ocupação de áreas de risco
geológico e de inundação.

TRANSPORTES E SISTEMAS VIÁRIOS
116 - Fortalecimento dos bairros para se tornarem, em conjunto ou

isoladamente, auto-suficientes em comércio e serviços do cotidiano, aí
incluído o transporte coletivo local, reduzindo, diária e semanalmente,
as viagens aos centros administrativo-financeiros.

117 - Concentração de atividades comerciais e serviços em
determinados sítios do tecido urbano que sejam de fácil acesso pelo
sistema de transporte público e que possibilitem o uso de bicicleta e a
caminhada, para atender aos princípios de desenvolvimento
sustentado, melhorando o acesso aos locais de trabalho e de serviços
de interesse da comunidade e inibindo o uso do automóvel.

118 - Desenvolvimento de programas para esclarecer as
comunidades sobre as alternativas de transporte disponíveis,
negociando com elas a adoção de novas medidas, ao invés de forçar
mudanças impopulares.

119 - Suprimento, por meio de procedimentos gerenciais, de
carências relativas ao deslocamento de pessoas e mercadorias,
assegurando-se a adequada acessibilidade nos aspectos tarifário,
espacial e temporal.

120 - Aperfeiçoamento estratégico do sistema de transporte coletivo
público para atrair os usuários potenciais, estabelecendo-se políticas
públicas que contemplem todos os modos de transporte e adotando-
se, entre outras medidas:

a) implantação de faixas exclusivas;
b) prioridade no uso das vias;
c) freqüência de atendimento;
d) revisão dos contratos de concessão vigentes há mais de 5 anos,
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procurando realizar novas licitações de acordo com as políticas
propostas;

e) expansão do transporte metroviário;
f) implementação de um sistema de inibição da violência em

coletivos.
121 - Elaboração do traçado do sistema viário de modo a identificar

as ligações necessárias com as vias de hierarquia mais elevada,
principalmente do modo de transporte sobre trilhos.

122 - Revisão da jurisdição sobre as estradas de rodagem estaduais
de interesse para a integração do transporte intermunicipal.

123 - Recuperação da sinalização horizontal e vertical da malha
viária, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito.

124- Controle dos pólos geradores de tráfego, por meio de análise e
avaliação dos seus impactos, pelos órgãos envolvidos na gerência do
transporte e do trânsito, os quais poderão vetar empreendimentos
considerados inadequados em determinado sítio urbano ou
suburbano.

125 - Estabelecimento de uma instância de harmonização dos
interesses comuns das instituições envolvidas com o transporte
regional, que atuaria a partir de diretrizes traçadas por um fórum anual
de debates, com a participação do Estado, dos municípios da região e
da sociedade civil, e que teria a incumbência de: coordenar
responsabilidades das diferentes esferas de Governo e entidades da
sociedade; promover a aproximação do Estado com as realidades
locais; e avaliar a qualidade dos serviços públicos de transporte
prestados na região.

126- Promoção de ações para efetivar a integração dos sistemas de
transporte das cidades das regiões metropolitanas: integração física,
tarifária e operacional dos sistemas, em todos os seus níveis
institucionais.

127 - Criação de um programa de melhoria de corredores de
transporte coletivo em regiões metropolitanas, priorizando-o na
distribuição de recursos dos municípios.

128 - Desenvolvimento de políticas de integração estratégica dos
transportes nas aglomerações urbanas, por meio da elaboração de
plano de transportes para essas áreas - metropolitanas ou não -
elaborado a partir das diretrizes do Plano Diretor Metropolitano ou
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Plano Diretor da aglomeração urbana.

O plano de transportes deverá conter:
a) concepção e integração dos sistemas de passageiros e cargas;
b) plano de classificação viária;
c) diretrizes para as políticas públicas de transporte, inclusive

tarifárias;
d) política de investimento em transporte.
129 - Elaboração de plano de transportes previsto em plano diretor

regional.
130 - Adoção de tarifas diferenciadas, visando atender inter-relações

funcionais entre municípios de uma mesma microrregião.
131 - Reunião, em um único fundo, de todos os fundos destinados à

infra-estrutura e ao subsidio dos custos operacionais de transporte;
alocação final dos recursos baseada em prioridades definidas a partir
de análises técnicas, sociais e ambientais.

132 - Redução de tarifas do transporte metropolitano e regional,
mediante um conjunto de ações baseadas em análises técnicas,
sociais e ambientais tendentes a promover a inclusão social,
adotando-se, entre outras medidas:

a) redução da carga tributária incidente sobre os serviços de
transportes e seus insumos;

b) planejamento integrado;
c) revisão e aperfeiçoamento das planilhas de custos;
d) exploração extra-operacional do serviço;
e) revisão das gratuidades existentes;
f) concessão de subsídios.
133 - Promoção do uso de combustível não poluente pela frota de

transporte coletivo de passageiros e de carga.
HABITAÇÃO E SEGURANÇA

134 - Elaboração da política pública de habitação integrada às
demais políticas públicas desenvolvidas pelos Governos Municipal,
Estadual e Federal, garantindo que todos os projetos habitacionais ou
de loteamento de gleba sejam entregues aos compradores e aos
moradores, contemplando total infra-estrutura de saneamento e meio
ambiente, dotado de rede de abastecimento de água, coleta,
bombeamento e disposição de esgotamento sanitário na rede coletora
da concessionária de saneamento e energia elétrica.
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135 - Criação e manutenção de um Sistema de Informação

Metropolitano Integrado, que contenha banco de dados regionais e
municipais das necessidades no âmbito da habitação, cadastro de
usuários potenciais, bem como cadastro atualizado fundiário e de
registro imobiliário.

136 - Constituição de rede de informação sobre as condições de
habitação em regiões metropolitanas, com a participação dos poderes
públicos, da sociedade civil e do Ministério Público.

137 - Fortalecimento das instituições dos municípios integrantes da
região metropolitana, de forma a conferir-lhes capacidade
administrativa.

138 - Instituição de critérios de financiamento para o acesso a
moradia, de forma a contemplar os instrumentos de política urbana
que privilegiam a posse prolongada, bem como novas formas de
aquisição de propriedade para fins de moradia.

139 - Incentivo à produção de moradias de baixa renda para
população com renda de até três salários mínimos, tanto pelos
poderes públicos municipal, estadual e federal quanto pela iniciativa
privada, incorporando-se a participação da sociedade civil, como
associações comunitárias, cooperativas e entidades afins, viabilizando
a construção de moradias por meio de mutirões e autoconstrução,
permitindo a fiscalização do projeto do início até o final das obras.

140 - Incentivo a novas linhas de financiamento que contemplem
formas alternativas de aquisição de moradia, tais como locações
sociais, com opção de compra pelo habitante.

141 - Reavaliação de critérios adotados pelos programas de
habitação de baixa renda, de forma a contemplar a população com
renda de até três salários mínimos.

142 - Revisão dos sistemas de financiamento de habitação de
âmbito estadual (BDMG, fundos estaduais e municipais e outros),
reforçando mecanismos de controle social, considerando seus marcos
legais e suas potencialidades, a fim de garantir fontes estáveis de
financiamento com recursos onerosos e não onerosos, tanto para o
setor público quanto para famílias de baixa renda, garantindo
subsídios adequados à capacidade de comprometimento da renda
dessas famílias.

143 - Implementação, pelo Estado, de programas ligados à
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habitação para as regiões metropolitanas, a exemplo dos
programas desenvolvidos pela Caixa Econômica Federal.

144 - Consolidação de programas de engenharia e arquitetura
públicas que envolvam parcerias entre o poder público municipal,
escolas de engenharia, arquitetura, direito, entidades de controle
profissional, tais como CREA e OAB, e entidades profissionais, tais
como IAB, Sociedade Mineira de Engenheiros e Sindicato dos
Engenheiros.

145 - Criação do Fundo Metropolitano de Habitação, com recursos
geridos por um conselho composto de representantes do órgão
metropolitano e da sociedade civil.

146 - Inclusão, entre os critérios de repasse dos recursos
provenientes do ICMS, do investimento em moradia popular realizado
pelo município, com completa infra-estrutura de saneamento e meio
ambiente.

147 - Criação de fórum para discussão da situação habitacional nas
regiões metropolitanas, por meio da constituição de comissão
temática de natureza propositiva, composta por membros dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como da sociedade, com
definição de data para a realização de uma conferência metropolitana.

148 - Criação do Conselho Metropolitano de Planejamento
Sustentável, com assento para membros da comissão temática de
habitação, segmentos da sociedade civil, representantes dos poderes
públicos municipal, estadual e federal.

149- Criação do Instituto Metropolitano Popular, em parceria com os
Governos Municipal, Estadual e Federal, visando identificar e
disponibilizar terrenos públicos, transformando-os em moradias para
famílias que ganham até três salários mínimos, fornecendo completa
aprovação legal dos assentamentos e completa infra-estrutura, com
regime de autoconstrução, para a construção das moradias.

150 - Condicionamento da destinação dos recursos financeiros
públicos para habitação à demonstração, pelos municípios, da
capacidade de realização dos investimentos, por meio de previsão
orçamentária e de desenvolvimento de metodologia para
acompanhamento dos resultados alcançados.

151 - Levantamento das necessidades habitacionais nas regiões
metropolitanas, especificando-se o tipo de necessidade habitacional
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nas seguintes categorias: construção, reconstrução e reforma de
unidades habitacionais, financiamento de materiais de construção,
relocalização, oferta de lotes, urbanização de assentamentos
populares, regularização fundiária.

152 - Reforço do controle da produção ilegal de espaço urbano por
meio de ações de agentes públicos e da sociedade civil.

153- Reativação do Conselho Estadual de Habitação, garantindo-se
a participação da sociedade civil organizada.

154 - Negociação com o Governo Federal para a criação de um
Sistema único de Habitação, garantindo-se a participação paritária
entre o poder público e a sociedade civil.

155 - Promoção da sustentabilidade pós-intervenção na execução
de políticas públicas.

156 - Aplicação do Estatuto da Cidade e de outros instrumentos de
política urbana, garantindo-se a melhoria da gestão e o controle do
uso e da ocupação do solo, na perspectiva do cumprimento da função
social da cidade e da propriedade.

157 - Integração da política habitacional com as políticas de
saneamento ambiental e social e com as demais políticas urbanas,
nos níveis municipal, estadual e metropolitano, garantidos o debate
com a comunidade, a ampliação do controle social e o
estabelecimento de parcerias do poder público com a sociedade civil.

158- Estímulo ã produção empresarial para setores de renda média,
buscando-se dinamizar o mercado imobiliário por meio de maior
destinação de recursos do sistema de poupança e empréstimo e de
outras medidas para favorecimento do crédito e ampliação de faixas
de renda da população atendida pelo mercado.

159 - Integração entre as ações de regularização fundiária e de
política urbana, em nível metropolitano.

160 - Criação e aperfeiçoamento de linhas de financiamento
destinadas à adequação de imóveis vazios para fins residenciais,
particularmente os localizados em áreas centrais das cidades, de
forma a otimizar a infra-estrutura instalada e recuperar o estoque
habitacional.

161 - Promoção de programas e ações que visem elevar o padrão
de habitabilidade em assentamentos de interesse social, de forma
planejada e com participação dos moradores, visando minimizar o
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déficit qualitativo por meio de regularização fundiária, urbanização
completa, melhoria das unidades habitacionais, recuperação
ambiental e controle da ocupação das áreas de risco e de proteção
ambiental, garantindo condições completas de saneamento ambiental.

162 - Criação de estratégias de redesenho dos procedimentos de
análise de processos de regularização fundiária e aprovação de
projetos urbanísticos, imprimindo maior velocidade às tramitações.

163 - Garantia dos processos de pesquisa e produção de materiais
de construção, com utilização de mão-de-obra desempregada no
município, visando à redução dos custos da moradia popular e à
ampliação da oferta de trabalho.

164 - Inclusão, nos currículos de ensino, em todos os níveis, de
disciplina que trate das relações do homem com o meio ambiente,
com enfoque para a preservação, o manejo adequado e a
sustentabilidade ambiental.

165 - Estabelecimento de convênios entre Prefeituras,
concessionárias, defesa civil, universidades, ONGs e empresas
privadas para o controle urbano de áreas não passíveis de
regularização fundiária, com o intuito de evitar ocupações, propondo
ações integradas com destinação à preservação ambiental e criação
de parques ecológicos.

166 - Sistematização e implementação, em municípios das regiões
metropolitanas que não possuam Programas Estruturais em Áreas de
Risco, de ações preventivas de educação ambiental e de prevenção
de risco, de mobilização social, de implantação e operação de
serviços públicos nos assentamentos precários (como coleta de lixo,
limpeza de córregos, remoção de entulho e de depósitos instáveis em
taludes, etc.) e implantação de planos de defesa civil.

167- Criação de programa de atualização periódica de mapeamento
das áreas de risco, com a utilização de tecnologias apropriadas de
georreferenciamento.

168 - Garantia e incentivo à participação formal da sociedade civil,
especificamente da comunidade diretamente envolvida, em audiências
públicas de definição e priorização das ações.

169 - Criação de uma comissão permanente metropolitana de áreas
de risco, para controle e monitoramento.

170 - Desenvolvimento de projeto metropolitano de integração entre
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as Polícias Militar e Civil, e de agentes penitenciários, envolvendo
sua formação, operação e reciclagem, incluindo o método APAC de
recuperação de presos.

171 - Planejamento integrado das ações de segurança pública, com
a definição das estratégias de prevenção e controle da violência e da
criminalidade, com a participação das Polícias Civil e Militar, órgãos
municipais de defesa social, sociedade civil organizada, Poder
Judiciário e Ministério Público.

172 - Aperfeiçoamento, por meio de treinamentos periódicos, dos
atores responsáveis pela materialização das ações de segurança
pública, incluindo o método APAC de recuperação de presos.

173 - Modernização dos espaços físicos específicos para
atendimento de demandas da população na área de segurança
pública, com a prestação de assistência social e judiciária, e acesso a
banco de dados de informações metropolitanas.

174 - Ampliação de políticas públicas de prevenção de ações que
conflitem com a lei, em parceria com o poder público e organizações
não governamentais, para a implementação de medidas
socioeducativas, tais como ressocialização e reeducação do
adolescente, por meio da criação de programas de geração de
emprego e renda e de formação profissional, bem como de programas
de educação especializada, de acordo com as diretrizes do Estatuto
da Criança e do Adolescente.

175- Expansão do Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência - PROED.

176 - Ampliação dos canais institucionais de vocalização de
preferências, por parte da população, no que se refere às
organizações policiais, base de sustentação do sistema de segurança
pública, de forma a possibilitar a reivindicação e o controle dos
serviços de segurança pública, bem como suas atividades e
equipamentos. Exemplo: destacar os Conselhos Municipais de
Segurança Pública - CONSEPS - e os Conselhos Comunitários de
Segurança Pública.

177- Criação do Conselho Metropolitano de Segurança Pública.
178 - Promoção do Sistema de Defesa Social, priorizando o

cumprimento da pena em penitenciária mais próxima do núcleo social
do condenado.

k Al



2366
179 - Expansão do Projeto de Controle de Homicídios em Áreas

de Risco.
180 - Adequação do sistema de segurança pública metropolitano,

assegurando-se efetivo policial compatível com a demanda do
município.

181 - Criação de casa de ressocialização de menores em todas as
cidades, seguindo o modelo do método APAC (Associação de
Proteção e Amparo ao Condenado).

182 - Instalação de centros de ressocialização de infratores, com
vistas à restauração da dignidade perdida.

183 - Criação de delegacias policiais especializadas no atendimento
a menores em todas as cidades, do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar dos Direitos da
Criança e do Adolescente, em conformidade com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

184 - Criação de programa de coordenação do Desenvolvimento
Institucional- DI - dos municípios na gestão urbana.

185 - Efetivação de ações para elevar os padrões de habitabilidade
e a qualidade de vida das famílias, predominantemente aquelas com
renda mensal inferior a três salários mínimos que residem em
assentamentos "subnormais", em todas as regiões metropolitanas.

186 - Ações dos governos federal, estaduais e municipais para
estimular o desenvolvimento de esforços para atenuar os problemas
desses assentamentos, tanto nos efeitos como nas causas, inclusive
as institucionais, em todas as regiões metropolitanas.

187 - Aprofundamento do conhecimento setorial dos problemas de
habitação e infra-estrutura urbana.

188 - Cadastro único da habitação e de áreas de risco e subnormais
para as regiões metropolitanas.

189- Regionalização da política habitacional.
190 - Criação, por meio de parceria entre os municípios, de um

pelotão do corpo de bombeiros.
191 - Transferência de todos os presos que se encontram sob a

guarda da Polícia Civil para os estabelecimentos penais da
Subsecretraria de Assuntos Penitenciários.

192 - Integração ou regionalização do sistema carcerário.
193 - Instituição de um centro com características de museu
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interativo, que possibilite o desenvolvimento de educação e
cultura, não formal. O centro deverá atuar como um observatório do
adolescente e do jovem adulto (de 14 a 25 anos), permitindo o registro
de informações pertinentes e produzidas por pessoas nessas faixas
etárias. Deverá estar também tecnologicamente adequado à
construção e gestão do conhecimento e da inovação, voltado para a
promoção da cidadania e a inclusão social.

194 - Municipalização do Sistema Carcerário, com transferência dos
recursos para o município, desde que o Sistema prisional adote o
método APAC de recuperação para presos adultos e menores
infratores.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Em nome de nosso Presidente, Deputado Mauri

Torres, agradeço por este espetáculo de cidadania. Esta é conclusão
de um trabalho de mais de seis meses, com mais de cinco reuniões
realizadas no interior do Estado, com uma dedicação jamais vista
nesta Casa e com a participação intensa de todos. Estamos aqui
desde as 8 horas da manhã, sem sequer tomar um café. E com
satisfação e emocionado que encerro este seminário. Tenho certeza
de que ele será um marco do desenvolvimento em nosso Estado.
Obrigado.	 -

ATA DA 73 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/11/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Luiz Fernando Faria

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 28 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 607/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de
Lei n

o
s 840 e 841/2003; aprovação - Discussão, em 2° turno, do

Projeto de Lei n° 542/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 637/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 752/2003;
aprovação na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.004/2003; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Discussão e Votação de Pareceres
de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n

o
s 25, 411, 481, 631 e 697/2003; aprovação - Questões de ordem -
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Inexistência de quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição; chamada para a recomposição de quórum;
inexistência de quórum para apreciação da matéria constante na
pauta - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiciever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha
- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h1 3min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 1-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
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quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 607/2003, do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Senador Firmino 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 por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 607/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 840/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Fundação Helena Antipoff o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade 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 1° turno, do Projeto de Lei n° 841/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ewbank da Câmara o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade 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 20 turno, do Projeto de Lei n° 542/2003, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Igaratinga o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
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Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 637/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que institui o Selo Verde Agrícola, define sistema
orgânico de produção agropecuária, produto da agricultura orgânica, e
adota outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 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 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 637/2003 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 75212003, da Deputada
Lúcia Pacifico, que proíbe a compra e revenda, por estabelecimento
comercial, de farinha de trigo com adição de mandioca ou derivados.
A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 1° turno, 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 L& n° 752/2003 na forma do vencido no 1° turno,
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.004/2003, do
Governador do Estado, que altera a denominação e os objetivos
sociais da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina por
sua aprovação na forma do vencido no 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° 1.004/2003 na forma do
vencido no 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nos 25/2003, do Deputado Jayro Lessa, que dispõe sobre o
atendimento prioritário às pessoas que menciona e dá outras
providências; 411/2003, do Deputado Miguel Martini, que torna
obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas para deficientes
físicos e idosos em estabelecimentos centrais de compras e
"shoppings centers"; e 481/2003, do Deputado Antônio Júlio, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maravilhas o
imóvel que especifica (A sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 631/2003, do Deputado Mauri
Torres, que altera dispositivo da Lei n o 14.134, de 28/12/2001, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de
Minas o imóvel que menciona. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 697/2003, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a fazer a retrocessão ao Seminário
Provincial do Coração Eucarístico de Jesus do imóvel que especifica.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, quero fazer um convite a todos os colegas para estarem
presentes na reunião ordinária desta tarde, quando esta Assembléia
prestará uma homenagem à EMATER, por 55 anos de prestação de
serviços ao Estado. Essa lembrança é de extrema valia, e queremos
reforçar o convite aos colegas para estarem presentes nessa reunião,
que será breve e merecida, principalmente pelo trabalho devotado dos
funcionários da EMATER. Ao longo destes 55 anos, eles tiveram uma
luta árdua e prestaram um grande serviço à agricultura, à pecuária e
ao setor de abastecimento do Estado de Minas Gerais. Fica, então,
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registrado este convite. Espero os colegas na reunião das 14
horas para fazermos uma grande homenagem à EMATER, uma
entidade que presta serviço ao nosso Estado. Era essa a minha
solicitação, Sr. Presidente.

O Deputado Biel Rocha - Quero fazer uma comunicação, Sr.
Presidente, para mostrar a nossa indignação e perplexidade diante da
atuação da Polícia Militar de Minas Gerais em um episódio ocorrido na
manhã do último dia 19. Tudo ocorreu a partir do sumiço de um
aparelho celular nas dependências da Escola Municipal Quilombo dos
Palmares, na periferia da cidade de Juiz de Fora. Acionada pela
Diretora da escola, a PM compareceu ao local e determinou que cerca
de 30 estudantes do sexo masculino entre 14 e 15 anos de idade
ficassem nus dentro da sala de aula, para se apurar quem seria o
autor do suposto roubo. As meninas tiveram as suas bolsas
revistadas. O que justifica, Sr. Presidente, o procedimento adotado
pela PM? Por que submeter meninos de 14 e 15 anos a ficar sem
roupa perante os colegas, para se apurar o autor de um suposto furto?
Naquele momento, tratava-se de uma hipótese. Esse não deve ser o
comportamento moral e ético a ser adotado pela PM. Por isso, Sr.
Presidente, a Comissão de Direitos Humanos desta Casa aprovou, no
dia de ontem, uma manifestação de repúdio, que foi encaminhada ao
Secretário de Estado da Defesa Social, Desembargador Lúcio Urbano.
Também foi feito um pedido para que o Comando da Polícia Militar da
nossa cidade tome providências, a fim de que isso não ocorra mais,
pois fatos como esse envergonham Juiz de Fora.

Registro também que o Secretário da Educação do nosso município
foi à escola, nesta manhã, pedir desculpas aos familiares e às
crianças pelo lamentável ato da Polícia Militar de Minas Gerais.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, tomamos conhecimento,
na manhã de hoje, de um grave acidente ocorrido nesta madrugada,
próximo à cidade de Corinto, em que morreram nove estudantes que
estavam numa 'van". Queremos manifestar nosso sentimento de
profundo pesar às famílias enlutadas dos estudantes e do motorista,
pois todos faleceram. Ainda estamos tomando ciência de como o
acidente aconteceu, mas já tivemos essa informação drástica a
respeito do falecimento de todos os ocupantes da "van".
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Quero me solidarizar com o pronunciamento do Deputado Biel

Rocha, porque esse não é o comportamento que se espera da Polícia
Militar de Minas, a melhor polícia do País, que, infelizmente, causou,
de maneira absurda e desaprovada por todos, uma situação de
constrangimento para estudantes em Juiz de Fora. Somos solidários
com a manifestação do Deputado Biel Rocha e com as famílias dos
estudantes envolvidos nessa situação constrangedora, causada por
alguns policiais, que, no afã de averiguar se o telefone celular estava
de posse de algum daqueles alunos, colocou-os numa situação de
constrangimento. Não aprovamos e sabemos que não é essa a
maneira de atuar da Polícia Militar, normalmente isso não ocorre, mas
dessa vez ocorreu, e cabe a nós, representantees legítimos do povo
do Estado, independentemente de partido, sigla partidária ou
ideologia, defender o povo de nosso Estado.

Solidarizo-me com os alunos, com as suas famílias e com a escola,
vítimas dessa averiguação irresponsável e inaceitável feita pela polícia
em Juiz de Fora. Deixo esses dois registros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
e solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados
para a recomposição do número regimental.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados.
Portanto, não há quórum para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO - E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA, EM 10/7/2003

As 1 6h3Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalciever Lopes, Ana Maria Resende, Elmiro Nascimento, Maria
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José Haueisen, Marília Campos, Sargento Rodrigues e Sebastião
Navarro Vieira, membros da Comissão de Membros das Comissões
Permanentes - § 10 do Art. 204 do Regimento Interno -; Ermano
Batista, Gil Pereira, Irani Barbosa, José Henrique e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados Alberto
Bejani, Alberto Pinto Coelho, André Quintão, Carlos Pimenta, Dilzon
Meio, Laudelino Augusto e Rêmolo Atoise. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do Parecer para o Turno único do Projeto de Lei n° 715/2003, são
apresentadas as seguintes propostas de emenda: do Deputado Jayro
Lessa, Subemenda n° i à Emenda n° 44; do Deputado Célio Moreira,
Subemenda n° 1 à Emenda n° 257 e Subemenda n° 1 à Emenda n°
59; do Deputado José Henrique, Subemenda n° i à Emenda n° 21, e
dos Deputados André Quintão e Marília Campos, Subemenda n° 1 à
Emenda n° 58. Encerrada a discussão, o Deputado Jayro Lessa
solicita destaque da Emenda n° 44, o Deputado José Henrique solicita
destaque das Emendas n

os 16 e 71, e os Deputados André Quintão e
Maríla Campos solicitam destaque das Emendas nos 58, 61, 38, 39,
66, 90, 255, 31, 237 e 238. Após votação, é aprovado o parecer, salvo
destaques e propostas de emenda apresentadas. Após votação, são
rejeitados os destaques dos Deputados Célio Moreira e José Henrique
e os destaques às Emendas nos 61, 39, 66, 255, dos Deputados
André Quintão e Marília Campos. São aprovados os destaques dos
Deputados Jayro Lessa e os destaques às Emendas n os 58, 90 e 31,
dos Deputados André Quintão e Manha Campos. Logo a seguir, são
rejeitadas as propostas de emenda dos Deputados José Henrique e
Célio Moreira e aprovadas as propostas de emenda dos Deputados
Jayro Lessa e André Quintão e a Deputada Maríhia Campos. Ato
contínuo, o relator, Deputado Sebastião Helvécio, faz a leitura do
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parecer final, que conclui pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei n° 71512003 com as Emendas nos 14, 18, 19, 22 a 27,
31, 35, 54, 74, 75, 90, 222 e 233; com as Emendas n

o
s 12, 13, 15, 17,

21, 36, 44, 58, 59 e 237 na forma das subemendas que receberam o
n° 1 e com as Emendas n

o
s 256 a 264 e pela rejeição das Emendas

nos  ali, 16, 20, 28, 29,30,32 a 34,38 a 43,45 a 53,55 a 57,60 a
73, 76 a 89, 91 a 221, 229 a 232, 234, 235, 236 e 238 a 255. O relator
esclarece que, com a aprovação das Emendas n

o
s 12, 21, 27, 54, 222,

257, 262 e 264 e das Emendas n os 13, 36, 44, 58, 59 e 237 na forma
das subemendas que receberam o n° 1 e a rejeição da Emenda n° 10,
ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 7, 20, 30, 33, 34, 44, 46, 47, 57 a

59, 62 a 64, 67, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87 a 89, 208, 209, 229, 230,
236 a 238. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer para o
Turno único do Projeto de Lei n° 723/2003, que conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do
Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1. O relator, Deputado Sebastião
Helvécio, esclarece que, com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam
prejudicados o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 1. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Olívia - Jayro

Lessa - José Henrique - Ricardo Duarte - Sebastião Helvécio - André
Quintão.

ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 26/11/2003
As 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, Chico Simões, Doutor
Viana, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos
Andrada, Antônio Júlio, Dinis Pinheiro, Leonídio Bouças, Weliton
Prado e a Deputada Ana Maria Resende. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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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. Hermes Ricardo Matias de
Paula, Presidente do FNDE; Fábio Costa Marques, Gerente de
Consolidação do INCRA - MC; Ruy Soares Leal, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano da CEF; e Floreisbelo Francisco Resende
Filho, Presidente da Câmara Municipal de Cláudio, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 21111/2003. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 657/2003, no 1° turno, e
540/2003, no 20 turno (Deputado Doutor Viana); 839/2003, no 2 0 turno
(Deputado Mauro Lobo) e 643/2003, no 1° turno (Deputado Jayro
Lessa). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar n° 4212003 e
os Projetos de Lei nos 1.080 a 1.083/2003 foram retirados de pauta
por não cumprirem pressupostos regimentais. O Projeto de Lei n°
1.101/2003 foi convertido em diligência à Prefeitura Municipal de
Muriaé. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
210/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana); 295/2003 na forma original
(relator: Deputado Doutor Viana); 607/2003 na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor
Viana); 771/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Saúde (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.021/2003 (relator:
Deputado Jayro Lessa); 1.132/2003 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Jayro Lessa). Na fase de discussão do parecer que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 41/2003 no 1°
turno, na forma do Substitutivo n°1 (relator: Deputado José Henrique),
o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. Na
fase de discussão dos pareceres que concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei nos 982/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Mauro Lobo) e 1.182/2003 na forma do Substitutivo n°2 e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, o Presidente defere pedidos de vista do
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Deputado Chico Simões. Na fase de discussão do parecer que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.081/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sebastião Helvécio), o Presidente
defere pedido de vista do 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. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.845, 1.846 e 1.855/2003. Passa-se à 3 6 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Chico Simões, em que solicita à COPASA-MG
esclarecimento sobre o uso de dinheiro público para a realização de
viagens feitas pelo seu Presidente, aos sábados, domingos e feriados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, em 27/11/2003, às 11h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique - Jayro Lessa - Chico

Simões - Mauro Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 42/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 11612003, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Projeto de Lei Complementar n° 42/2003,
que dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos órgãos da
administração direta do Poder Executivo, altera denominação,
transforma e cria cargos e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11110/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.
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Agora, cumpre a esta Comissão o exame da proposição quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, cio o art. 102, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O "caput" do art. 128 da Constituição do Estado, com a redação

dada pela Emenda à Constituição n° 56, de 11/7/2003, dispõe que
cabe à Advocacia-Geral do Estado, nos termos da lei complementar
que sobre ela dispuser, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos do Poder Executivo. Já o § 2 0 desse artigo
estabelece que se subordinam técnica e juridicamente ao Advogado-
Geral do Estado as consultorias, as assessorias, os departamentos
jurídicos, as procuradorias das autarquias e das fundações e os
demais órgãos e unidades jurídicas integrantes da administração

- direta e indireta do Poder Executivo.
Em face da regra constitucional, a proposição em exame visa a

disciplinar a matéria, definindo que a Assessoria Técnica, que integra
a estrutura orgânica dos órgãos da administração direta do Poder
Executivo, encarregada da consultoria e do assessoramento jurídico
dos respectivos órgãos, passa a denominar-se Assessoria Jurídica.
Essa medida só não se aplica à Secretaria do Governo e ao Escritório
de Representação do Governo do Estado, em Brasília. No tocante à
Assessoria Técnica de Administração da Secretaria de Planejamento
e Gestão, a denominação será Assessoria Jurídico-Administrativa.

Nos termos da proposição, e como teria de ser, as Assessorias
Jurídicas são unidades setoriais de execução da Advocacia-Geral do
Estado - AGE -, à qual se subordinam tecnicamente, vedada a
representação judicial e extrajudicial do Estado, e integram a estrutura
administrativa dos órgãos da administração direta do Poder Executivo.

Entre as atribuições das Assessorias Jurídicas, sob a orientação do
Advogado-Geral do Estado, no âmbito dos órgãos a que se
subordinam administrativamente, destacam-se: a prestação de
assessoria e consultoria jurídicas ao titular do órgão; a coordenação
das atividades de natureza jurídica; a interpretação dos atos
normativos a serem cumpridos pelo órgão ou por entidade a ele
vinculada; a elaboração de estudos e preparação de informações por
solicitação do titular do órgão; o assessoramento ao titular do órgão
no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem
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praticados pelo órgão ou por entidade a ele vinculada; o exame
prévio de textos de edital de licitação, convênios, contratos ou
instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados, no âmbito
do órgão a que pertencem, bem como de atos pelos quais se
reconhece a inexigibilidade ou se decide pela dispensa e
retardamento do processo de licitação; o fornecimento à Advocacia-
Geral do Estado de subsídios e elementos que possibilitem a defesa
do Estado em juízo, bem como a defesa dos atos do titular e de outras
autoridades do órgão.

Na hipótese de eventual registro de controvérsias entre os órgãos de
consultaria e assessoramento jurídicos do Estado, compete ao
Advogado-Geral do Estado dirimi-Ias.

Cumpre observar que a proposição não cuida dos órgãos e
entidades da administração indireta do Poder Executivo no que
concerne às medidas de natureza administrativa e estrutural,
provavelmente pelo fato de o tratamento legal dispensado a eles
apresentar peculiaridades que os diferem dos demais órgãos que
integram a administração direta.

No tocante à subordinação técnica e jurídica das autarquias e
fundações e dos demais órgãos e unidades jurídicas integrantes da
administração indireta do Poder Executivo, cumpre destacar a Lei
Delegada n° 103, de 2003, que estabelece normas relativas ao
exercício, pelo Procurador-Geral do Estado, de orientação normativa e
supervisão técnica sobre órgãos, assessorias e unidades jurídicas das
autarquias estaduais e fundações instituídas e mantidas pelo Estado,
bem cama alguns decretos relativos a atos de natureza judicial, a
exemplo dos Decretos nos 43.621 e 43.235/2003.

Ademais, a proposição estabelece que a Súmula Administrativa da
Advocacia-Geral do Estado, resultante de jurisprudência iterativa dos
Tribunais Superiores da União ou, na hipótese do direito local, do
Tribunal de Justiça do Estado, editada pelo Advogado-Geral do
Estado e publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado, por três
vezes sucessivas, vincula os órgãos e entidades da administração
direta e indireta do Estada.

A propósito, o projeto estabelece que são considerados igualmente
pareceres do Advogado-Geral do Estado os pareceres emitidos pelas
Assessorias Jurídicas, por ele aprovados e submetidos ao Governador
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do Estado. O parecer do Advogado-Geral do Estado, aprovado
pelo Governador do Estado, quando publicado, obriga toda a
administração e, quando não publicado, obriga as autoridades que
dele devam tomar conhecimento.

Percebe-se, com tais medidas, a preocupação por parte do
Executivo em garantir, por meio da conjugação das ações da
Advocacia-Geral do Estado e das Assessorias Jurídicas, o
atendimento uniforme nos assuntos de natureza jurídica.

Neste ponto, cumpre lembrar o princípio da segurança jurídica,
postulado informador do Estado de Direito, com o qual se pretende
manter um sistema jurídico que garanta segurança, certeza e
estabilidade jurídica, porquanto significa para o cidadão garantia ao
direito estatuído.

Cuida ainda a proposição de medidas concernentes à transformação
e criação de cargos, necessárias à nova estrutura que se impõe,
objetivando, especificadamente: a alteração da denominação da
classe de Assessor Técnico para Assessor Jurídico, mantidas a
codificação e a remuneração do cargo; a alteração da denominação
do cargo de Procurador-Geral Adjunto do Estado para Advogado-
Geral Adjunto do Estado, mantidas a codificação e a remuneração do
cargo; a transformação de cargos de provimento em comissão,
mantida a mesma remuneração; a criação das classes de cargos de
Assistente do Advogado-Geral do Estado, de Subprocurador Regional
do Distrito Federal, de Corregedor, de Corregedor Auxiliar e de
Consultor Jurídico-Chefe.

Propõe-se ainda a criação dos seguintes cargos: 1 cargo de
Advogado-Geral Adjunto do Estado; 1 cargo de Corregedor, com
remuneração correspondente ao cargo de provimento em comissão
de Procurador Regional; 1 cargo de Corregedor Auxiliar, com
remuneração correspondente ao cargo de provimento em comissão
de Consultor Técnico; 3 cargos de provimento em comissão de
Assessor II, no Quadro Especial a que se referem o Anexo da Lei
Delegada n°108, de 2003, e o Anexo Ido Decreto n°43.187, de 2003;
150 cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado de P
Classe da carreira única da Advocacia Pública do Estado.

Finalmente, propõe-se a extinção do cargo de Subprocurador-Geral
da Fazenda Estadual, constante do Anexo da Lei Complementar n°
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35, de 1994.

No tocante à classe de Corregedor, nomeado pelo Governador do
Estado entre os Procuradores do Estado de Classe Especial, impõe-
se ressaltar que a proposição dá nova redação ao "caput" e ao inciso
III do art. 10 da Lei Complementar n° 30, de 1993, atribuindo ao
Corregedor a competência para promover a correição nas
Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações instituídas e
mantidas pelo Estado. Quanto ao Corregedor Auxiliar, estabelece-se a
sua competência para assistir ao Corregedor em suas atribuições e
substitui-lo em ausências e impedimentos.

Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei Complementar n° 42/2003, tendo em vista, especialmente, o
comando constitucional prescrito pela Emenda à Constituição n°
56/2003 e a relevância da matéria, decorrente do alto nível de
complexidade e responsabilidade das funções de assessoramento e
de consultoria jurídica do Poder Executivo.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

42/2003.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Fábio Avelar -

Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°61/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jayro Lessa, acrescenta
os § 30 e 40 ao art. 1° da Lei n° 12.768, de 22/1/98, que regulamenta
o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
descentralização do ensino e dá outras providências.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria. Cabe
agora a esta Comissão emitir parecer, quanto ao mérito, no 1° turno,
nos termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob exame prevê a divulgação de quadro

demonstrativo mensal da movimentação de recursos do FUNDEF,
pela internet, e sua afixação nas Superintendências Regionais de
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Ensino e nas escolas da rede estadual de ensino.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - instituído e
regulamentado pela Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96, efetivamente
implantado a partir de 1 0/1/98, caracteriza-se por ser de natureza
contábil, sem personalidade jurídica própria, operacionalizado por
contas específicas, com repasses automáticos.

Embora seja um ente federal, o FUNDEF é instituído no âmbito de
cada Estado. Intrinca-se, portanto, nas questões estaduais e
municipais, pois seus recursos devem constar no orçamenta do
Estado ou do município, seja na previsão da contribuição - que é
compulsória - para a formação do Fundo, seja na previsão da receita
que dele advirá. Esses recursos devem ser empregados
exclusivamente na manutenção e no desenvolvimento do ensino
fundamental e, particularmente, na valorização do seu magistério.

Ressalte-se que o FUNDEF implantou grande avanço no sistema de
partilha dos recursos destinados à educação, entre os entes estatais,
ao eliminar qualquer interferência burocrática para a liberação da
verba. A distribuição dos recursos passou a ser concretizada
automaticamente, de acordo com o número de alunos atendidos em
cada rede de ensino.

O instituto da descentralização configura uma conquista, pois evita
os desvios de recursos e a morosidade de processos. Além disso,
esse instituto inaugurou um novo tipo de controle: o controle social de
recursos, por meio de conselhos e colegiados.

O controle social é instrumento decisivo para maior efetividade das
políticas públicas. Especificamente quanto ao FUNDEF, a Lei n°
9.424, de 1996, determinou aos Estados e municípios a criação de um
conselho com a finalidade de acompanhar e controlar a repartição,
transferências, aplicações de recursos do Fundo, bem como a
realização do censo escolar.

Tal controle social, contudo, não substitui ou exclui os controles
interno ou externo. O controle interno é de responsabilidade do
Governo Federal, uma vez que há recursos federais envolvidos. O
controle externo compete ao Poder Legislativo e ao Tribunal de
Contas, que fiscaliza a repartição, as transferências e a aplicação de
recursos.
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A legislação estabelece a obrigatoriedade de os Governos

Estaduais e Municipais apresentarem a comprovação da utilização
dos recursos do FUNDEF em três momentos distintos, quais sejam:

a) mensalmente - ao Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEF, conforme estabelece o art. 5 0 da Lei n° 9.424, de
1996;

b) bimestralmente - a toda a sociedade, por meio de publicação de
relatórios do respectivo Poder Executivo, com o resumo de execução
orçamentária, que evidencie as despesas de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, em favor do ensino fundamental, à conta
do FUNDEF, com base no disposto no § 3 0, art. 165, da Constituição
Federal, e art. 72 da Lei n°9.394, de 1996, LDB;

c) trimestralmente - ao Tribunal de Contas do Estado (IN 2/2002 -
TCE - Minas Gerais).

Ressalte-se que depois da edição da Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, estabeleceu-se
maior rigidez no cumprimento de prazos para comprovação de
utilização de recursos.

No entanto, apesar de todos esses mecanismos de controle internos
e externos, ainda são inúmeras as denúncias de desvios de verbas do
FUNDEF. Assim, sem desmerecer a essencialidade daqueles
controles, é mister reconhecer que a ação fiscalizadora direta da
comunidade é instrumento também de fundamental e indiscutível
importância, em particular na verificação de que os recursos sejam
utilizados para os fins preestabelecidos.

O êxito do FUNDEF está diretamente vinculado ao exercício da
fiscalização. Observe-se que o valor do Fundo a ser repassado,
mensalmente, não equivale a 1/12 do total anual, pois o valor do
repasse anual é estimado. Da mesma forma, a receita tributária pode
sofrer variações, provocando repasses diferentes entre um mês e
outro do mesmo ano. Para perfeito entendimento desse aspecto,
esclareça-se que o FUNDEF é formado, no âmbito de cada Estado,
por 15% das seguintes fontes: Fundo de Participação dos Estados -
FPE -, Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, lPl -
Exportação, Desoneração de Exportações e ICMS. Além desses
recursos, está previsto que a União complementará o montante nos
Estados onde a receita originalmente gerada não for suficiente para
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garantir o valor mínimo nacional por aluno por ano, fixado por
decreto do Presidente da República.

As transferências daquelas fontes ocorrem mediante créditos
automáticos em conta específica no Banco do Brasil e são efetuadas
em datas distintas: os recursos originários do ICMS têm repasse
semanal; os recursos originários do FPM-FPE e IPI-EXP, a cada
decêndio do mês; e os recursos da desoneração de exportações e
complementação da União (se for o caso), ao final de cada mês.

Diante do exposto, verifica-se quão urgente é o fortalecimento dos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e da
participação da comunidade escolar. Para tanto, faz-se necessária
uma ampla divulgação de todos os dados disponíveis.

A Lei n°14.158, de 4/1/2002, ao acrescentar parágrafos ao art. l' da
Lei n° 12.768, de 22/1/98, determinou ao Estado a obrigação de
publicar mensalmente, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o
montante de recursos distribuídos pelo FUNDEF, discriminando-os por
origem de receita e data de liberação. Embora importante, essa
divulgação não é suficiente.

A implementação do controle social e da cidadania ativa na
educação é um processo incipiente, herança benéfica da Constituição
Cidadã de 1988. Entretanto, ainda não se encontram muitos cidadãos
interessados em participar. Alguns por não acreditarem na democracia
participativa; outros, por desinformação mesmo. E obrigação do Poder
Legislativo fomentar medidas que conscientizem a sociedade de que é
responsabilidade de cada cidadão o controle da aplicação do dinheiro
público. Quanto aos recursos da educação, é preciso estimular a
atuação da comunidade escolar.

A partir dessas considerações, verifica-se que a divulgação do
demonstrativo mensal da movimentação de recursos do FUNDEF pela
internet e sua afixação nas Superintendências Regionais de Ensino e
em cada escola da rede pública reveste-se de efetiva relevância.

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

61/2003.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Weliton Prado, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
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Fundamentação

O projeto de lei em comento dispõe sobre a prestação de serviços
públicos de saneamento básico e estabelece, entre outros
dispositivos, que a concessionária do serviço público de saneamento
básico será obrigada a implantar, no prazo de cinco anos, o serviço de
tratamento de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de
esgoto por período superior a dez anos.

Os dados relativos às condições de saúde dos brasileiros são
indicadores das precárias condições de saneamento: 30% das mortes
de crianças com menos de um ano de idade são por diarréia, e 60%
dos casos de internação em pediatria são devidos à falta de
saneamento (Costa e Silva, 1996).

São muitas as doenças que podem proliferar devido à carência de
medidas de saneamento. O saneamento engloba o tratamento da
água, o controle de insetos e roedores, o controle da poluição
ambiental e o esgotamento sanitário, entre outros. Em Minas Gerais,
diversos municípios contam com água tratada, mas ainda não
possuem sistema de coleta nem de tratamento de esgoto. Sabe-se
que, além dos prejuízos específicos à saúde, o despejo do esgoto não
tratado em nossos rios traz inúmeros danos ambientais, muitas vezes
irreversíveis.

A proposição está em consonância com a Lei n° 11.720, de 1994,
que dispõe sobre a política estadual de saneamento básico e dá
outras providências. O inciso IV do art. 3 0 da lei supracitada determina
que a execução da política estadual de saneamento básico observará
o princípio da subordinação das ações de saneamento básico ao
interesse público, de forma a se cumprir sua função social. Já o inciso
XIV do art. 4° estabelece que a política estadual de saneamento
básico considerará, especialmente, a solução das questões relativas à
disposição sanitária adequada dos esgotos e demais resíduos
urbanos.

Entendemos, portanto, que o projeto em comento muito contribuirá
para a melhoria das condições de saneamento e de saúde pública em
nosso Estado. Consideramos, porém, que o Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, não preservou
alguns aspectos importantes da proposição, tais como a apresentação
do cronograma de implantação das Estações de Tratamento de
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Esgotos por parte das concessionárias e a suspensão imediata da
cobrança de tarifa de esgoto na localidade em caso de
descumprimento da lei. Por isso apresentamos o Substitutivo n°2, que
preserva esses aspectos e retira dois dispositivos originais cuja
regulamentação cabe aos municípios.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 615/2003

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento

básico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:

- os sistemas de abastecimento de água, definidos como o
conjunto de obras, instalações e equipamentos que têm por finalidade
captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água;

II - os sistemas de esgoto, definidos como o conjunto de obras,
instalações e equipamentos que têm como finalidade coletar, recalcar,
transportar e tratar previamente ao destino final as águas residuárias
ou servidas;

III - o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final
dos lixos urbano, doméstico e industrial.

Art. 20 - Ficam as concessionárias de serviço público de saneamento
básico obrigadas a apresentar cronograma de implantação de Estação
de Tratamento de Esgoto - ETE - em todas as localidades em que
operarem.

Art. 3° - Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo
anterior, serão priorizadas as localidades de acordo com os seguintes
critérios:

- maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;
II - maior grau de deterioração do meio ambiente em virtude do

lançamento de esgoto não tratado.
Art. 4° - A concessionária do serviço público de saneamento básico

terá prazo de dez anos para a implantação do serviço de tratamento
de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de esgoto por
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período superior a cinco anos.

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo implicará a suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto
na localidade.

Art. 50 - O cronograma a que se refere o art. 2° será enviado para
apreciação do Poder Legislativo competente em até cento e oitenta
dias contados a partir da publicação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Neider Moreira - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.080/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise tem
por objetivo alterar a Lei n° 12.426, de 27/12/96, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 20/9/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em virtude de requerimento apresentado pelo Deputado Rogério
Correia, foi a proposição distribuída à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação, e a
esta Comissão de Administração Pública, que passa a analisar a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição pretende alterar a Lei n° 12.426, de 1996, com vistas a

redefinir as alíquotas do ITCD, separando as isenções relativas à
transmissão "causa mortis" daquelas pertinentes à doação,
redefinindo critérios e valores.

O projeto objetiva, outrossim, alterar o fator de atualização
monetária da base de cálculo do imposto, substituindo a Unidade de
Referência Fiscal - UFIR - pela Unidade Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UFEMG.

Observa-se que as alterações na legislação vigente pretendidas pelo
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projeto são plausíveis sob o ponto de vista da conveniência e da
oportunidade. Não se deve olvidar que o Estado passa por delicada
crise econômico-financeira. A limitação de recursos é sentida por
todos os setores da administração pública. E louvável, portanto, a
proposta do atual Governo, que tem procurado encontrar alternativas
viáveis para minimizar tal crise, entre as quais a contida no projeto em
exame, que visa ao incremento da arrecadação.

As medidas preconizadas pelo projeto, indubitavelmente, visam a
minimizar a significativa perda de recursos sofrida pelos Estados
membros nos últimos anos. Minas Gerais não é exceção, e é iminente
o risco de não dispor de verbas suficientes para manutenção de suas
atividades básicas, como os serviços de educação, saúde e
segurança pública.

Tais serviços, com efeito, exigem investimentos cada vez maiores,
pois é preciso elevar a qualidade do ensino público, tão desgastado
ao longo dos últimos anos, incrementar as ações de saúde e fazer
frente ao crescimento da violência, mormente nos grandes centros
urbanos.

Conquanto o Poder Executivo esteja envidando esforços junto ao
Governo Federal a fim de garantir aos Estados membros um aporte de
recursos mais significativo quando da reforma tributária em curso no
Congresso Nacional, é imperioso que se proceda à adequação da
carga tributária do ITCD em nosso Estado, tomando como parâmetros
as alíquotas e as regras instituídas por outras unidades da Federação.

Por último, cumpre-nos esclarecer que deixamos de acatar duas
emendas sugeridas pelo Deputado Pastor George, pois, além de
acarretarem significativa redução da receita tributária, mostram-se em
desconformidade com os parâmetros estabelecidos por outros
Estados membros, o que desfiguraria a essência do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em l o turno, do

Projeto de Lei n° 1.080/2003.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jâ Moraes (voto contrário) - Leonardo Quintão - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.121/2003

Comissão de Saúde
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Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Gilberto Abramo, dispõe sobre
a substituição gradativa, pela indústria, da cola de sapateiro pelo
adesivo à base de água.

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 receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento prevê a substituição, pela indústria, da

tradicional cola de sapateiro pela cola à base de água, que tem o
mesmo poder adesivo da primeira, mas, além de não oferecer risco ao
meio ambiente, não possui solvente em sua composição. Entende-se
por cola de sapateiro todo produto cuja composição química tenha
solvente hidrocarboneto aromático (tolueno) e seus similares
químicos.

A proposição possui grande alcance social, pois sabemos que
determinados produtos e insumos químicos vêm sendo utilizados
como entorpecentes, causando dependência tísica ou psíquica entre
os jovens. A cola de sapateiro é um desses produtos, e o projeto de lei
em análise muito contribuirá para a prevenção do seu uso indevido e
prejudicial à saúde. Sabe-se que a aspiração repetida dos solventes
pode levar à destruição de neurônios, causando lesões irreversíveis,
dificuldade de concentração e déficit de memória. Pode também
ocasionar lesões nos rins e no fígado.

O componente da cola de sapateiro a que se refere o projeto
(tolueno) já está sujeito, a partir da Portaria n° 933, de 8/12/94, do
Ministério da Justiça, a controle e fiscalização em sua fabricação,
produção, armazenamento, transformação, embalagem, venda,
comercialização, aquisição, posse, remessa, transporte, distribuição,
importação, exportação, cessão e utilização.

Embora a Lei n° 12.370, de 1996, já proíba a venda ou entrega a
menor de 18 anos, de tolueno, de outro solvente volátil ou de produto
que contenha essas substâncias, observamos que o uso indevido
desses produtos continua sendo uma realidade em nossos centros
urbanos, mostrada freqüentemente pela mídia. Segundo o Centro

50
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Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID -,
os solventes são a terceira droga mais usada entre meninos de rua e
estudantes da rede pública de ensino.

O dispositivo proposto no projeto acarretará a gradativa saída do
mercado, por redução da demanda, dos adesivos feitos à base de
solventes, que serão substituídos por adesivos à base de água, o que
impedirá efetivamente o seu uso inadequado por crianças e
adolescentes.

Consideramos, entretanto, que, para garantir a eficácia da
proposição, o art. 1° deve conceituar melhor cola de sapateiro. Além
disso, o art. 20 estabelece multa em Unidade Fiscal de Referência -
UFIR -, que foi extinta. Por esses motivos, apresentamos o
Substitutivo n° 1.

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

1.121/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a substituição gradativa, pela indústria, da cola de

sapateiro pelo adesivo à base de água.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as empresas que, na fabricação de seus produtos,

utilizam adesivos conhecidos como cola de sapateiro obrigadas a
providenciar a sua substituição gradativa por outros adesivos à base
de água, até a sua total eliminação.

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto nesta lei, entende-se
por cola de sapateiro o adesivo que tenha, em sua composição,
solvente hidrocarboneto aromático e seus similares químicos.

Art. 20 - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
a multa que terá seu valor fixado entre 1.000 (mil) e 5.000 (cinco mil)
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -, cobrada na
forma de regulamento.

Art. 30 - O Poder Executivo definirá o prazo a ser concedido para a
substituição a que se refere o art. 1° desta lei e a autoridade
competente para fiscalizar o seu cumprimento.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados a partir da data de sua publicação.
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Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Neider

Moreira - Fahim Sawan.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 585/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em epígrafe
autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em
uniforme, mochila, pasta e material escolar doados a aluno e escola
pública estadual.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n°1, retorna agora a esta
Comissão para reexame, no 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c o art.
102, VI, "a", do Regimento Interno. Compete-nos, ainda, elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto sob exame incentiva a parceria entre empresas e escolas.

Coaduna-se com as iniciativas políticas do momento atual, que
identificam na parceria entre os entres público e privado uma forma de
enfrentar o problema da escassez de recursos orçamentários.

Conforme tão bem argumenta o estudioso da área de comunicação
Levi Carneiro, "desde os anos 80 e mais nitidamente nos anos 90, as
empresas começaram a demonstrar maior preocupação com a
repercussão social de suas ações. Isso evoluiu para algo maior a que
se deu o nome de responsabilidade social. Assim, as empresas
começaram a ultrapassar o objetivo imediato do lucro, ao dar um
sentido social mais profundo e abrangente a todas as suas atividades.
A concepção atual é de que a empresa moderna deve ter
responsabilidade e compromisso com os ambientes interno e externo
em que se insere. Isso vai muito além da filantropia, da caridade, da
contribuição fortuita com uma ou outra causa. E uma ligação mais
fundamental entre a atividade de gerar riquezas e suas implicações
para as pessoas, a sociedade e o meio ambiente".

O amadurecimento social dos consumidores contribuiu de forma
decisiva para a exigência da responsabilidade social das empresas.
Pesquisa realizada com consumidores em 2002 revelou que 39% dos
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entrevistados se mostravam francamente favoráveis a que
empresas estivessem comprometidas com valores sociais e não
apenas com emprego, lucro e imposto; ao mesmo tempo, revelou que
44% se sentem estimulados a comprar produtos de empresa que
realiza trabalhos comunitários. Portanto, se antes o consumidor
preocupava-se apenas com o preço e a qualidade dos produtos e
serviços, agora a percepção da responsabilidade social da empresa
começa a aparecer como mais um elemento a favor dela no momento
da opção de compra.

O surgimento da responsabilidade social das empresas coincidiu
com o fato de o Estado limitar a sua atuação de promotor do bem-
estar social. Não cabe neste momento uma análise profunda das
razões econômico-financeiras e sociais que condicionaram essa
situação. Importa constatar a realidade, que apresenta um Estado
com recursos insuficientes para cumprir todo o seu papel social.
Diante disso, as parcerias entre empresas privadas e o poder público
ganham importância fundamental. A possibilidade de parceria
viabilizada pelo projeto em análise é, assim, de grande valia.

Quanto aos aspectos educacionais, reafirmamos a opinião
apresentada no parecer emitido no to turno por esta Comissão,
segundo o qual a proposição se reveste do cuidado necessário para
proteger a imagem da criança ou do adolescente, não apenas por
limitar o tamanho das logomarcas a serem introduzidas nas blusas
dos uniformes e por determinar a obrigatoriedade de doação de
uniformes e material escolar para um mínimo de 50% dos alunos
matriculados na respectiva escola, mas por vedar o credenciamento
de empresas que, direta ou indiretamente, divulguem propaganda de
fumo, bebidas alcoólicas, jogos de azar, atividades político-partidárias
ou que atentem contra a moral e os bons costumes.

Ratificamos também a posição exarada no mesmo parecer quanto à
necessidade de que a Comissão de Redação Final proceda à
adequação da ementa do projeto, em vista da aprovação da Emenda
n° 1, que realizou ajustes jurídico-formais no art. l°da proposição.

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

58512003 na forma do vencido no l 0 turno.
PROJETO DE LEI N° 585/2003
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Redação do Vencido no 1° Turno

Autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em
uniforme, mochila, pasta e material escolar doado a aluno de escola
pública estadual.

Art. 1° - A doação, a escola da rede pública estadual, de uniforme,
mochila, pasta e material escolar gravados com a logomarca de
empresa pública ou privada dar-se-á com a observância do disposto
nesta lei.

Art. 20 - Compete ao colegiado escolar deliberar sobre a aceitação
ou não da proposta de doação a que se refere o art. 1°.

§ 1° - Para credenciar-se junto ao colegiado escolar, a empresa
apresentará:

- dados cadastrais;
II - desenho da logomarca;
III - proposta de doação, com a relação nominal e numérica dos

produtos a serem doados;
IV - cronograma de entrega dos produtos doados.
§ 20 - Aceita a proposta de doação, o colegiado escolar cientificará

formalmente a empresa proponente, a direção da escola e a
respectiva Superintendência Regional de Ensino quanto à decisão
tomada.

§ 30 - Na hipótese de haver diversas empresas credenciadas, a
decisão do colegiado escolar será fundamentada, demonstrando
critérios objetivos de escolha.

§ 40 - O número de uniformes, mochilas, pastas e materiais
escolares doados pela empresa atenderá a, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) do total de alunos matriculados na respectiva
escola.

Art. 30 - Fica vedado o credenciamento de empresas que:
- sejam ligadas direta ou indiretamente à propaganda de:

a) fumo;
b) bebidas alcoólicas;
c) jogos de azar;
d) atividades político-partidárias;
II - veiculem propaganda que atentem contra a moral e os bons

costumes ou, por qualquer motivo, possam denegrir a imagem do
estudante.
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Art. 40 - É facultativo o uso dos uniformes, mochilas, pastas e

materiais escolares doados com a logomarca de empresa.
Art. 5° - A logomarca da empresa doadora, a ser colocada na manga

da blusa do uniforme escolar, ocupará espaço igual ou menor do que
o reservado ao logotipo da escola.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Weliton Prado, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonardo

Qui ntão.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.006/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.006/2003, do Presidente do Tribunal de
Contas, regulamenta o § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003.

A matéria recebeu parecer favorável das comissões por que passou
em 1 0 turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
n° 1 ao Substitutivo n° 1, proposta pela Comissão de Administração
Pública.

Retorna o projeto a esta Comissão para análise em 2 0 turno e para
que seja elaborada a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
O objetivo central da proposta em análise é estabelecer as regras de

transição referentes a apostilamento para os atuais detentores de
cargos comissionados no âmbito do Tribunal de Contas, dando
cumprimento ao disposto no § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Conforme já foi dito, a matéria, em 1° turno, recebeu parecer
favorável de todas as Comissões por que tramitou, tendo sido, ao
final, aprovada na forma do Substitutivo n° 1 proposto pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 ao referido substitutivo,
apresentada pela Comissão de Administração Pública.

O texto original do projeto determinava que os atuais ocupantes de
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cargos em comissão teriam, para fins de apostilamento, seu
tempo de exercício no cargo computado até o dia em que dele fossem
afastados, desde que não fosse a pedido ou por penalidade, ou
quando se aposentassem. Tal contagem seguiria as regras de
apostilamento em vigor à data da publicação da citada emenda.

Entretanto, conforme foi observado pela Comissão de Constituição e
Justiça em seu parecer para o 1° turno, o projeto, na sua redação
original, não observava o prazo de transição estabelecido na Lei n°
14.683, de 2003, que, atualmente, regula a mesma matéria no âmbito
do Poder Executivo. A referida norma determina que a data limite para
a contagem do tempo de serviço para fins de apostilamento será o dia
29/2/2004.

Por uma questão de isonomia e também para fazer ajustes de
ordem técnico-legislativa, a citada Comissão apresentou o Substitutivo
n° 1, posteriormente aperfeiçoado pela Emenda n° 1, da lavra da
Comissão de Administração Pública, que, a bem da verdade, cuidou
basicamente de deixar mais precisa a redação do art. 1° do
substitutivo.

Considerando que a matéria constante da proposta atende aos
ditames da ordem jurídica estadual e que as modificações
introduzidas pelas mencionadas comissões aprimoram o texto original,
resta-nos tão-somente opinar por sua aprovação, nos termos da
redação do vencido no 1° turno, que, ao final deste parecer,
apresentamos.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.006/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Jô Moraes

- Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.006/2003

Regulamenta o disposto no § 20 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal de
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Contas do Estado de Minas Gerais aplica-se o disposto no § 1° do
art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, acrescentado pelo art. 4° da Emenda à
Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, computando-se, em dias,
para esse fim, o tempo exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.00712003
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.007/2003, do Presidente do Tribunal de

Justiça, regulamenta o § 20 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com a redação
dada pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003.

A matéria recebeu parecer favorável das comissões às quais foi
distribuída em 1° turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo
n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retorna o projeto a esta Comissão para análise em 20 turno e para
que seja elaborada a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposta em análise pretende, em síntese, fixar as regras de

transição referentes a apostilamento para os atuais detentores de
cargos comissionados no âmbito do Tribunal de Justiça, em
cumprimento ao disposto no § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

A matéria, como já foi assinalado, recebeu, em 1 0 turno, parecer
favorável de todas as comissões por que tramitou e, ao final, foi
aprovada na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

O projeto, na sua redação orginal, determinava que os atuais
ocupantes de cargos em comissão teriam, para fins de apostilamento,
seu tempo de exercício no cargo computado até o dia em dele fossem
afastados, desde que não fosse a pedido ou por penalidade, ou
quando se aposentassem. Tal contagem observaria as regras de
apostilamento em vigor à data de publicação da citada emenda.

No entanto - e de acordo com a manifestação da Comissão de
Constituição e Justiça, em seu parecer para o 1° turno -, o projeto,
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originalmente, não seguia o prazo de transição estabelecido na
Lei ri0 14.683, de 2003, que atualmente regula a mesma matéria no
âmbito do Poder Executivo. A referida norma estabelece que a data-
limite para a contagem do tempo de serviço para fins de apostilamento
deverá ser o dia 29/2/2004.

Em homenagem ao princípio da isonomia e também para aprimorar
a redação do texto original, a citada Comissão houve por bem
apresentar o Substitutivo n° 1.

Considerando que a matéria constante da proposta atende aos
ditames da ordem jurídica estadual e que as modificações
introduzidas pela mencionada Comissão efetivamente aprimoram o
texto original, resta-nos tão-somente opinar por sua aprovação, nos
termos da redação do vencido em 1° turno, que, ao final deste
parecer, apresentamos.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei n° 1.007/2003 na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Leonardo Quintão - Jô Moraes - Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.007/2003

Regulamenta o disposto no § 20 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Poder

Judiciário aplica-se o disposto no § 1° do art. 121 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
acrescentado pelo art. 40 da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de
julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo
exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.008/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
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O Projeto de Lei n° 1.008/2003, do Procurador-Geral de Justiça,

regulamenta o § 20 do art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n°57, de 15/712003.

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões por que passou
no 1° turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retorna o projeto a esta Comissão para análise em 2 0 turno e para
que seja elaborada a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
E objetivo da proposta em exame definir as regras de transição

atinentes a apostilamento para os atuais detentores de cargos
comissionados no âmbito do Ministério Público, de modo a cumprir o
disposto no § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

Como já foi assinalado, a proposta recebeu, em 1° turno, parecer
favorável de todas as comissões por que passou. Ao final, foi
aprovada na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Na sua forma original, determinava o projeto que os atuais
ocupantes de cargos em comissão teriam, para fins de apostilamento,
seu tempo de exercício no cargo computado até o dia em dele fossem
afastados, desde que não fosse a pedido ou por penalidade, ou
quando se aposentassem. Tal contagem deveria seguir as regras de
apostilamento em vigor à data da publicação da citada emenda;
todavia - e conforme demonstrou a Comissão de Constituição e
Justiça em seu parecer para o 1° turno -, a redação original do projeto
não seguia o prazo de transição estabelecido na Lei n° 14.683, de
2003. Essa lei regula, atualmente, a mesma matéria no âmbito do
Poder Executivo, estabelecendo, como data limite para a contagem do
tempo de serviço para fins de apostilamento, o dia 29/2/2004.

Em respeito ao princípio da isonomia e também para aprimorar a
redação do texto original, a citada Comissão houve por bem
apresentar o Substitutivo n° 1, com o qual concordamos.

Com efeito, uma vez que a matéria constante da proposta atende
aos ditames da ordem jurídica estadual e as modificações introduzidas
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pela mencionada Comissão efetivamente aprimoram o texto
original, resta-nos tão-somente opinar por sua aprovação, nos termos
da redação do vencido em 1° turno, que, ao final deste parecer,
apresentamos.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.008/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes - Leonardo Quintão.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.008/2003

Regulamenta o disposto no § 2 0 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério

Público aplica-se o disposto no § 1° do art. 121 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
acrescentado pelo art. 4 0 da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de
julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo
exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.018/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.018/2003, do Deputado Mauri Torres,

regulamenta o § 20 do art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n°57, de 1517/2003.

A matéria recebeu parecer favorável das comissões por que passou
no 1° turno e foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retorna o projeto a esta Comissão para análise no 2 0 turno e para
que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.
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Fundamentação

A proposta em exame pretende definir as regras de transição
atinentes a apostilamento para os atuais detentores de cargos
comissionados no âmbito do Legislativo Estadual, a fim de dar
cumprimento ao disposto no § 20 do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Conforme já se disse, o projeto, no 1° turno, obteve manifestação
favorável de todas as comissões por que passou. Ao final, foi
aprovado na forma do Substitutivo n° 1, que a Comissão de
Constituição e Justiça houve por bem apresentar, para aprimorar a
redação do texto original, e com o qual concordamos.

Com efeito, uma vez que a matéria constante da proposta atende
aos ditames da ordem jurídica estadual e que as modificações
introduzidas pela mencionada Comissão efetivamente aperfeiçoam o
texto original, resta-nos tão-somente opinar por sua aprovação nos
termos da redação do vencido no 1° turno, que apresentamos ao final
deste parecer.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.01812003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Leonardo Quintão - Jô Moraes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.018/2003

Regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da

Assembléia Legislativa aplica-se o disposto no § 1° do art. 121 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, acrescentado pelo art. 4° da Emenda à Constituição n° 57, de
15 de julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo
exercido até 29 de fevereiro de 2004.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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