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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/10/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 11 Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 117/2003
(encaminha Projeto de Lei Complementar n° 43/2003), do Governador
do Estado - Propostas de Ação Legislativa n os 10 e 11/2003 - Ofícios -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n

o
s 1.166 a 1.177/2003 - Requerimentos n o

s 1.608 a
1.627/2003 - Representação n° 9/2003 - Requerimentos dos
Deputados Zé Maia e outros, Domingos Sávio, Biel Rocha, Célio
Moreira (4), Doutor Ronaldo, Leonardo Moreira (2), Maria Tereza Lara
e outro, Miguel Martini, Sargento Rodrigues e Rogério Correia -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, do
Trabalho, de Turismo, de Saúde, de Segurança Pública e de
Administração Pública e do Deputado Wanderley Avila - Oradores
Inscritos: Discursos da Deputada Manha Campos e dos Deputados
Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Doutor Viana - 2a Parte
(Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência (4) - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Doutor Ronaldo, Maria Tereza Lara e outro, Biel Rocha,
Célio Moreira (4), Leonardo Moreira (2), Miguel Martini, Rogério
Correia e Sargento Rodrigues; deferimento - Inexistência de quórum
para votação - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Inexistência de
quórum para continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio
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Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Biliar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - 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 - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

r Parte
P Fase (Expediente)

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

das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 117/2003*

Belo Horizonte, 9 de outubro de 2003.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o Projeto de lei complementar anexo que,
dispõe sobre a cessão de integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar para entidades associativas de militares.



O presente projeto é fruto de proposta conjunta dos Senhores 
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Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado e virá regulamentar a participação de membros eleitos das
instituições militares para exercer cargo de direção em entidades
associativas que congregam militares.

O projeto dispõe sobre a proporcionalidade e a temporalidade deste
exercício, sem prejuízo dos direitos e vantagens dos integrantes
dessas instituições e estabelece condições mínimas objetivas para
que essas entidades possam se beneficiar do dispositivo legal.

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 COMPLEMENTAR N°43/2003
Dispõe sobre a cessão de integrantes da Policia Militar e do Corpo

de Bombeiros Militar para entidades associativas de militares e dá
outras providências.

Art. 1° - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar poderão
colocar à disposição de entidades associativas de militares membros
da ativa das respectivas corporações, se eleitos para exercerem cargo
de direção, obedecido o disposto nesta lei.

§ 1° - A disposição a que se refere o "caput" se dará sem prejuízo da
remuneração e das demais vantagens do posto ou graduação do
militar.

§ 20 - A disponibilidade remunerada a que se refere o "caput"far-
se-á pelo período máximo de dois anos, permitida uma recondução por
igual período.

§ 30 - O militar colocado à disposição nos termos desta lei ficará
agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto
permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-
se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a reserva.

Art. 20 - Somente poderá beneficiar-se do disposto nesta lei a
entidade que cumpra simultaneamente todos os seguintes requisitos:

- ter abrangência de atuação em todo o território do Estado;
II - permitir o ingresso de militares da ativa, inativos e pensionistas,

indistintamente entre seus filiados de pelo menos a totalidade de um
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dos seguintes círculos:

a) cabos e soldados; ou
b) subtenentes e sargentos; ou
c) todos os círculos de oficiais;
III - ter seus estatutos devidamente registrados há pelo menos 3

(três) anos e funcionamento por igual período.
§ 1 0 - Para os fins desta lei admitir-se-á a entidade associativa que

congregue os círculos constantes de mais de uma alínea do inciso II
deste artigo.

§ 20 - As entidades associativas poderão integrar, em conjunto ou
separadamente, militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar.

Art. 30 - Os militares da ativa eleitos para cargo de direção serão
colocados à disposição, na seguinte proporção, para cada entidade:

- de 2.000 (dois mil) a 4.000 (quatro mil) filiados, 1 (um)
representante;

- de 4.001 (quatro mil e um) a 8.000 (oito mil) filiados, 2 (dois)
representantes;

III - de 8.001 (oito mil e um) a 12.000 (doze mil) filiados, 3 (três)
representantes;

IV - acima de 12.000 (doze mil) filiados, 4 (quatro) representantes.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30

(trinta) dias.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 1012003

- A Proposta de Ação Legislativa n° 10/2003 foi publicada na edição
anterior.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°11/2003
- A Proposta de Ação Legislativa n° 11/2003 foi publicada na edição

anterior.
OFÍCIOS

Do Sr. João Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados,
comunicando que o Relatório Final da Comissão Especial dos



Convênios com a União foi encaminhado à Comissão de 
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Fiscalização Financeira e Controle. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (3) encaminhando informações relativas aos Requerimentos
nos 584/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 600 e 1.28712003, do
Deputado Domingos Sávio.

Do Sr. Fernando Damata Pimentel, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, em atenção ao Ofício n° 2.573/2003, indicando o Secretário
Municipal de Estrutura Urbana como representante do Executivo
Municipal para oferecer subsídios aos trabalhos da Comissão Especial
do Anel Rodoviário. (- A Comissão Especial do Anel Rodoviário.)

Do Sr. Getúlio Neiva, Prefeito de Teófilo Otôni, encaminhando cópia
de sua defesa prévia às denúncias feitas pela Deputada Maria José
Haueisen em matéria publicada no jornal "Pé na Estrada" e
informando que ingressou com queixa crime contra a parlamentar.
Do Sr. Alexandre Postal, Presidente da UNALE, prestando

informações sobre sua gestão à frente da entidade, que congrega
todos os Deputados estaduais do País.

Do Sr. José Antônio de Moraes, Chefe do DETRAN-MG,
encaminhando cópia de expediente da Divisão de Registro de
Veículos que contém informações sobre providências relativas à
sinalização de trânsito nessa Divisão, em atenção ao Requerimento n°
1.126/2003, da Comissão de Direitos Humanos. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)
Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG,

encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 934/2003,
do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, encaminhando, em atenção a convite da Comissão Especial
do Anel Rodoviário encaminhado por meio do Ofício n°
2.573/2003/SGM, o nome do representante desse órgão indicado para
participar de reunião dessa Comissão. (- A Comissão Especial do Anel
Rodoviário.)
Do Cel. PM José Ascânio Ferreira, Chefe do Estado-Maior da

PMMG, encaminhando informações relativas ao Requerimento n°
952/2003, da Comissão de Segurança Pública.
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Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, encaminhando

quadro com a posição atualizada dos recursos do Programa de
Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em
Município do Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da Fundação
Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.278/2003, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas aos Requerimentos nos
1.112 e 960/2003, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Gilson Gilbertoni Burgarelli, Presidente da Fundação
Educacional do Vale do Jequitinhonha, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.271/2003, da Comissão Especial da
UEMG.

Do Sr. Walien Alexandre Medrado, Diretor-Geral do IDENE,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 803/2003, do
Deputado Luiz Fernando Faria.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios do
Escritório Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a
liberação de recursos para o Estado referente a contratos de repasse
OGU/HABITAR Brasil. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Júlio Coelho Pailone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de
recursos destinados à COPASA-MG, referente a contratos assinados
com essa instituição financeira, com recursos do FGTS. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao
Ofício n° 1 .787/2003/SGM, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
513/2003.)

Do Sr. Frederico Carlos Von Dõllinger da Mona Bastos, Chefe de
Gabinete do Secretário de Defesa Social (2), prestando informações
relativas aos Requerimentos n

o
s 1 .354/2003, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e 747/2003, do Deputado Leonardo Quintão.
Do Sr. Eduardo Prates Miranda, Chefe de Gabinete do Secretário



Municipal de Saúde de Belo Horizonte, agradecendo convite para 
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reunião da Comissão de Saúde. (- A Comissão de Saúde.)
Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária da

Educação, agradecendo convite para reunião da Comissão de
Educação. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Raquel de Oliveira Miranda Simões, Diretora do Tribunal de
Contas do Estado, indicando representante desse órgão para
participar de reunião da Comissão de Saúde. (- A Comissão de
Saúde.)
Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do

Governador do Estado, prestando informações a respeito do
Requerimento n° 1.330/2003, do Deputado Doutor Viana.

Do Cel. Roger Mana, Assessor da Subsecretaria de Administração
Penitenciária, prestando informações a respeito do Requerimento n°
1.234/2003, da Comissão de Direitos Humanos.
Do Sr. Leonardo Correa Camargo, Gerente do Núcleo de

Comunicação do Banco do Brasil, prestando informações a respeito
do Requerimento n° 1.222/2003, do Deputado Gilberto Abramo.

Da Sra. Marília Bruschi, Gerente da Divisão de Saneamento da
FEAM, prestando informações a respeito do Requerimento n°
1.227/2003, da Comissão do Meio Ambiente.
Da Sra. Maria José Guimarães, Diretora da Superintendência

Executiva do Conselho Estadual de Educação, prestando informações
a respeito do Requerimento n° 1.010/2003, da Deputada Jô Moraes.

Da Gerência de Informações Institucionais do Ministério do Turismo,
prestando informações acerca do trabalho que está sendo
desenvolvido pela Câmara de Legislação. (- A Comissão de Turismo.)

Do Presidente do Sind-Saúde, solicitando a realização de audiência
pública para se discutir o Projeto de Lei n°8/2003.

Do Sr. Milton Zschaber de Araújo, Presidente do PROPAGAVENDE,
agradecendo voto de congratulações formulado pelo Deputado Doutor
Viana por meio do Requerimento n° 1.326/2003.

Das Sras. Siomara G. Videira e Adriana Fonseca, respectivamente
Presidente e l'-Secretária da União Nacional dos Taquígrafos -
UNATAQ Brasil -, encaminhando informações relativas ao IV Encontro
dessa entidade, realizado na sede do Poder Legislativo de Santa
Catarina.
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Do Sr. Raimundo Adriano Silva, Presidente da União dos Jurados

do Brasil, solicitando apoio ao Projeto de Lei n° 87/2003. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 87/2003.)

Do Sr. Agostinho Fernandes da Silveira, Diretor de Administração e
Finanças da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU -, em
atenção a convite da Comissão Especial da Expansão do Metrô,
justificando ausência do Sr. João Luiz da Silva Dias, Diretor-
Presidente dessa empresa, em reunião da referida Comissão. (- A
Comissão Especial da Expansão do Metrô.)

Da Sra. Myriam Araújo Coelho, Superintendente de Regulação da
Secretaria da Saúde (2), prestando informações relativas ao
Requerimento n° 768/2003, da Comissão de Saúde, com respeito ao
credenciamento do CTI Adulto do Hospital Manoel Gonçalves, no
Município de ltaúna; e ao Requerimento n° 1.239/2003, da Comissão
do Trabalho.

Do Sr. Geraldo Heleno Lopes, 1°-Secretário do Conselho Estadual
de Saúde de Minas Gerais - CESMG -, encaminhando deliberação em
que esse órgão se manifesta contra o Projeto de Lei n° 812003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 8/2003.)

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete do Presidente do
Sistema FIEMG, agradecendo convite para audiência pública
encaminhado pela Comissão de Fiscalização Financeira. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Fernando Henrique Fonseca, Presidente da CENIBRA,
agradecendo a manifestação de aplausoformulada pelo Deputado
Doutor Viana por meio do Requerimento n° 1.142/2003.

Do Sr. Rogério Cardoso Rino, Diretor de Vendas a Varejo da
TELEMAR, prestando informações a respeito de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (instalação de telefones públicos no
Distrito de São Pedro de Caldas, Município de Caldas) encaminhado
por meio do Ofício n° 2.538/2003/SGM.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE LEI N°1.166/2003

Estabelece critérios para distribuição dos recursos estaduais
destinados ao transporte escolar e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A distribuição aos municípios de recursos estaduais próprios

ou recebidos em transferência, destinados ao transporte escolar de
alunos da rede pública estadual, obedecerá aos seguintes critérios:

- quantidade de alunos transportados;
II - situação das estradas percorridas, se pavimentadas ou não;
III - total das distâncias percorridas por dia, multiplicado pelo número

de dias letivos.
Parágrafo único - O município remeterá anualmente ao órgão

competente relatório demonstrando os gastos com o transporte de
alunos da rede pública estadual.

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: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna,

tendo em vista a Lei n° 10.709, de 31/7/2003, que acrescenta incisos
aos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.394, de 20/12/96, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.

Os referidos incisos dispõem que o Estado assumirá o transporte
escolar dos alunos da rede estadual, e o município assumirá o
transporte dos alunos da rede municipal. No entanto, faz-se
necessário estabelecer os critérios que impliquem uma distribuição
mais justa de recursos, de acordo com a conjugação dos fatores que
acarretam as despesas diversas. A alocação de recursos será feita a
partir da construção de um modelo matemático de modo a estimar as
despesas com a manutenção do transporte, a distância percorrida, a
situação de precariedade das estradas, bem como o número de
alunos a transportar. E importante ressaltar que, quanto maior a
distância percorrida, maiores serão os gastos.

Anualmente, os municípios remeterão ao órgão competente
demonstrativo com as despesas, para que, caso necessário, possa
revisá-las de modo a aumentar ou diminuir os recursos.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres pares para que
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assim possamos garantir a segurança, o conforto e a pontualidade
dos alunos na sala de aula.

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

PROJETO DE LEI N°1.167/2003
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Cantina Dona

Bernadete Lemos, com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Assistencial Cantina Dona Bernadete Lemos, com sede no Município
de Passos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 2003.
André Quintão
Justificação: A Associação Assistencial Cantina Dona Bernadete

Lemos desenvolve trabalho junto à comunidade carente de Passos,
por meio da distribuição de cestas básicas e sopa para
aproximadamente 150 crianças, idosos e doentes. Além dessa
atividade, realiza cursos de qualificação e oficinas de artes em
tapeçaria, croché, tricô, bordado e pintura, capacitando as pessoas
para o mercado de trabalho.

- 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°1.168/2003
Cria o Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e

Pesquisa, que se constitui numa articulação de esforços públicos e
privados, com o objetivo de fomentar o surgimento e a manutenção de
atletas individuais ou equipes esportivas, detectando, promovendo e
aperfeiçoando o talento esportivo no Estado, proporcionando-lhes
acesso a modernos recursos e técnicas e a assistência à saúde, na
busca da consolidação do esporte no Estado, como elemento
resgatador da cidadania.
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Art. 2° - O Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa 
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tem por objetivos:
- detectar, promover e aperfeiçoar o talento esportivo no Estado;

li - desenvolver pesquisas nas áreas psicológica e médica ligadas
ao desporto;

III - apoiar as seleções esportivas representativas amadoras, oficiais
ou não;

IV - divulgar e formar equipes em modalidades esportivas não
olímpicas;

V - dar suporte no agendamento de eventos esportivos para atletas
ou equipes, buscando a obtenção de títulos metropolitanos, estaduais,
nacionais e internacionais,

VI - articular poder público, universidades e entidades privadas na
busca do cumprimento dos objetivos desta lei;

VII - buscar intercâmbio com instituições brasileiras e organismos
internacionais para realização de estágios e cursos recíprocos em
instituições congêneres, permitindo a transferência de conhecimento e
de tecnologia;

VIII - identificar e cadastrar os espaços físicos públicos, privados e
comunitários que possam ser destinados a um núcleo esportivo,
viabilizando, por convênio, a sua instalação;

IX - cadastrar pessoas físicas capacitadas, que possam atuar
voluntariamente no projeto, sendo considerada função pública de
relevante interesse;

X - apoiar atletas na obtenção de patrocínios, facilitando o contato
com potenciais patrocinadores;

XI - apoiar a formação de núcleos esportivos, incentivando a
participação de empresas locais no patrocínio de uniformes e material
esportivo;

XII - manter página atualizada na Internet, com divulgação de
calendário de eventos esportivos, informações para patrocínios,
convênios firmados, informações e noticias atualizadas sobre as
equipes e atletas apoiados pelo Projeto, assim como informações
sobre programas institucionais de interesse, na área do esporte no
Estado.

Art. 3° - O Projeto Núcleos Esportivos de Treinamento e Pesquisa
apoiará atletas e formará e apoiará equipes para atuar nas diferentes
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modalidades esportivas, olímpicas ou não.

Parágrafo único - O Projeto utilizará espaços físicos de unidades
esportivas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, de
escolas estaduais e municipais, universidades, clubes particulares,
parques esportivos ou outros conveniados.

Art. 4° - Os Núcleos ou Centros Esportivos poderão oferecer as
seguintes modalidades esportivas, entre outras:

a) atletismo;
b) basquetebol;
c) voleibol;
d) handebol;
e) natação;
f)judô;
g) skatismo;
h) patinação;
i) boxe;
j) ginástica olímpica;
k) futebol de salão e campo;
1) ciclismo;
m) peteca;
n) tênis de mesa.
Art. 50 - Para ser considerada um núcleo esportivo, a unidade deverá

oferecer regularmente, no mínimo, três modalidades dos esportes
referidos no artigo anterior, exceto quando as modalidades esportivas
exijam estrutura diferenciada ou onerosa.

Art. 60 - O Núcleo Esportivo deverá contar com estrutura apropriada
para a prática dos esportes escolhidos.

§ 1° - A seleção dos esportes levará em conta as condições físicas
do local e a disponibilidade de recursos logísticos, humanos e
financeiros.

§ 20 - O Núcleo Esportivo poderá sofrer adaptações para oferecer
estrutura adequada à opção feita.

§ 30 - O Núcleo Esportivo será coordenado por um conselho gestor
composto paritariamente por representantes da entidade onde
funcionará o Núcleo, e dos atletas, assim como por associações
esportivas, onde houver, na forma de regulamento.

Art. 70 - O poder público buscará apoio de empresas para o

rs
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oferecimento de assistência médica e dentária, alimentação, vale-
transporte, bolsas de estudos, uniformes, material esportivo e material
publicitário para os atletas, assim como disponibilização ou
financiamento de professores e técnicos especializados.

Art. 80 - Para candidatar-se ao apoio do Projeto Núcleos Esportivos
de Treinamento e Pesquisa, o atleta deverá passar por avaliação
médica e teste de aptidão.

Art. 9° - Deverão ser priorizados os candidatos considerados
carentes ou que se destaquem em alguma modalidade esportiva,
ainda que amadorística, e não disponham de patrocínio.

Art. 10 - O poder público deverá articular esforços privados e
públicos, das três esferas, nacionais ou internacionais, com o intuito
de construir um centro esportivo estadual com instalações apropriadas
e modernas, para a prática das modalidades esportivas de que trata
esta lei, prestação de serviços especializados nos esportes voltados
para o espetáculo e resultados, buscando a melhoria do desempenho
e a prevenção e tratamento de lesões.

Parágrafo único - O Centro Esportivo Estadual deverá contar, ainda,
com vestiários, departamento médico-odontológico, equipamentos de
ginástica e refeitórios.

Art. 11 - O Centro Esportivo Estadual deverá destinar 80% de seus
horários e de sua capacidade de ocupação às atividades de que trata
esta lei.

Parágrafo •único - Poderá ser cobrada taxa para utilização das
instalações por particulares em horários ociosos, obedecido o "capuf'
deste artigo.

Art. 12 - O Poder Executivo indicará a entidade pública ou privada à
qual competirá a operacionalização desta lei, sendo permitida a
utilização de espaço publicitário, na forma de regulamento.

Art. 13 - O Projeto Centro Esportivo de Treinamento e Pesquisa
buscará a celebração de convênios e termos de cooperação com
universidades e empresas, em especial com a Secretaria Nacional de
Desenvolvimento de Esporte e de Lazer do Ministério dos Esportes,
para propiciar capacitação e treinamento de recursos humanos, assim
como reforma, construção e estruturação de núcleos e centros
esportivos.

Art. 14 - Poderão ser utilizados, em regime de Banco de Horas,
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servidores públicos estaduais capacitados, na forma da lei
pertinente, para treinamento de atletas nas modalidades esportivas
nos núcleos esportivos.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2003.
Biel Rocha
Justificação: Nosso projeto tem inspiração em diversas iniciativas

vitoriosas que já ocorrem em alguns Estados, municípios e na União.
São duas as linhas principais do projeto: num primeiro momento, a

instalação de Núcleos de Treinamento e Pesquisa, que podem ser
desenvolvidos em espaços públicos, privados ou comunitários,
aproveitando-se estruturas já existentes, em horários ociosos, dando
suporte a atletas e formando-se equipes esportivas escolhidas
preferencialmente entre atletas considerados carentes.

Salienta-se aqui o pequeno gasto de recursos públicos, já que o
poder público comparecerá, especialmente, com recursos logísticos e
como articulador e orientador do processo de instalaçãó dos núcleos.

Buscamos, ainda, com nossa proposta, a divulgação e consolidação
dos esportes considerados não olímpicos, como o skate, por exemplo,
que com pequeno investimento traz um retorno social imenso.

Os professores de Educação Física podem ser recrutados dentro do
próprio quadro de professores especializados das escolas, em regime
de Banco de Horas, o que também economizaria recursos públicos.
Poderá, ainda, haver a contratação de voluntários qualificados, cuja
atuação, além de ser considerada função pública relevante,
certamente contribuirá para melhor qualificar os currículos
profissionais.

Ademais, o comércio local ou grandes patrocinadores serão
chamados a contribuir com material esportivo e auxílios financeiros,
em troca de espaço publicitário.

O segundo momento do projeto aponta para a construção de um
centro esportivo estadual, em parceria com a iniciativa privada, que
desenvolva diversas modalidades esportivas, não só olímpicas, dentro
de padrões internacionais, modernos e científicos.

Todos sabemos como o esporte funciona como resgate da cidadania
e da auto-estima de diversos adolescentes e crianças carentes ou em
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situação de risco. Urge que o poder público, mesmo sem recursos
financeiros, adote uma política de incentivo do esporte no Estado,
atuando como um grande articulador da atuação pública e privada.

Na União, temos o Projeto Esporte na Escola, que cria um Núcleo
Esportivo em diversas escolas e espaços comunitários, fornecendo
material esportivo e até remunerando professores.

No Município de São Paulo, temos a recente implantação dos
Centros Educacionais Unificados, que oferecem opções de esporte e
lazer, de acordo com a faixa etária. Gostaríamos de destacar que
cada CEU contará com uma pista de skate, que é um esporte muito
popular entre adolescentes, envolvendo investimento mínimo em
termos de estrutura.

Em São Paulo temos, ainda, o Centro Olímpico da Prefeitura,
reativado por meio de convênios e parcerias com órgãos públicos,
universidades, ONGs empresas, que atende a 1.127 jovens e
crianças, dos quais 80% são oriundos da periferia. A Associação
Cristã de Moços doou aparelhos de musculação; um acordo com a
Escola de Educação Física da USP permite cursos aos técnicos e
pesquisa de detecção de talentos entre os atletas; outro acordo, com
a Universidade Ibirapuera, oferece 23 estagiários e 22 técnicos de
educação física. Um termo de cooperação entre a Secretaria de
Esportes e o Instituto Nacional do Desporte de Cuba - Inder - vai
propiciar cursos de capacitação para técnicos do Centro Olímpico; e
um convênio com a Secretaria de Juventude do Estado permitiu que
180 jovens da Prefeitura obtivessem bolsa de R$120,00 mensais.

O Centro Olímpico dispõe de um tablado para ginástica olímpica,
quadras poliesportivas, piscina olímpica aquecida, academia de boxe,
sala de musculação, alojamentos, sala de balé, enfermaria, auditório
para 200 pessoas, pista de atletismo, campos de futebol e
arquibancada para 2 mil pessoas. Ainda fazem parte do Centro o
Setor de Traumatologia do Esporte, o Parque das Bicicletas e o
campo de futebol society. O Departamento Médico foi reformado, nele
funcionando os serviços médico, odontológico, de nutrição,
fisioterapia, enfermagem, psicologia e assistência social, além de
atendimento ambulatorial diário.

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia conta com 95
modernos aparelhos de fisioterapia e computadores, oferecendo
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tratamento médico-fisioterápico, além de prevenir lesões e,
conseqüentemente, melhorar o rendimento dos atletas.

Diariamente, circulam pelo Centro Olímpico entre 400 e 500 jovens
que suam a camisa em busca do sonho de um dia defender a Seleção
Brasileira, em sua modalidade. Atualmente, o Centro oferece onze
modalidades: atletismo, basquete, boxe, futebol de campo (inclusive
feminino), futsal, ginástica olímpica, handebol, judô, luta greco-
romana, natação e vôlei.

Até o final de 2004, pretende-se ampliar para 14 o número dos
esportes olímpicos, por meio de parcerias com federações,
confederações e clubes, para potencializar o desenvolvimento de
atletas, atraindo patrocinadores para as equipes que já apresentam
resultados expressivos.

Cerca de 5 mil atletas participaram das peneiras realizadas este
ano, sendo selecionados aproximadamente 600. Até o final do ano, a
estimativa é de que mais 2 mil candidatos passem por novas
seleções.

O Centro tem apresentado resultados significativos, dignos de
registro, com incontáveis campeões, medalhas de ouro, prata e
bronze e excelentes colocações em todas as modalidades que
patrocina.
Consideramos as experiências aqui relatadas vitoriosas e

inovadoras. Elaboramos, portanto, a presente proposta, uma
contribuição efetiva de implantação de uma política para o esporte no
Estado, com pequeno investimento de recursos públicos e numa
autêntica e moderna parceria com o setor privado, como forma
concreta de resgatar a cidadania de muitos adolescentes em situação
de desesperança, risco, abandono.

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

PROJETO DE LEI N°1.169/2003
Declara de utilidade pública a Creche Berçário Jardim de Luz - CBJL

- com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Berçário Jardim

de Luz - CBJL -, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2003.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Creche Berçário Jardim de Luz - CBJL - é uma

entidade civil sem fins lucrativos, de promoção humana, educacional e
assistencial, destinada a amparar e educar crianças sem recursos
financeiros, priorizando aquelas cujos pais trabalham para a
manutenção do lar; auxilia, também, no combate à fome e à pobreza.
Por isso, julgamos mais que procedente o título de utilidade pública
estadual, já que, de fato, a entidade exerce atividades com este
caráter.

- 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° 1.170/2003
Dispõe sobre recolhimento de valor de multa, preço público e

encargos, nas situações que menciona, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Será dividido em até quatro parcelas mensais, iguais e

sucessivas, o recolhimento, ao erário público estadual, de:
- preços públicos e outros encargos previstos em legislação

específica, decorrentes de remoção e estada de veículo e objeto;
II - multa aplicada em razão de infração à legislação de trânsito que:
a) esteja no âmbito de competência e circunscrição do Estado;
b) seja exigível cumulativamente com os preços públicos e encargos

dos quais trata o inciso anterior.
Parágrafo único - A ausência de recolhimento, por período superior

a sessenta dias, de qualquer das parcelas mencionadas no "caput"
implica o vencimento antecipado e imediato das demais parcelas, sem
prejuízo de sanção administrativa cabível.

Art. 20 - Ato da direção superior de órgão ou entidade executivos de
trânsito do Estado poderá desobrigar o infrator do recolhimento dos
preços públicos e encargos previstos no inciso 1 do art. 1°, uma vez
comprovada, nos termos da regulamentação desta lei, a incapacidade
do infrator de efetuar esse recolhimento.

Parágrafo único - A medida de que trata o "caput' beneficiará a
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todos que, na data de sua concessão, estejam na situação nele
prevista.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias,
contado da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou

consideravelmente o valor das multas. Os cidadãos estão cada vez
mais onerados e não conseguem pagar o que lhes é exigido.
Já existe uma lei no Município de Belo Horizonte que prevê o

parcelamento das multas aplicadas pela BHTRANS. O projeto em tela
visa a estender esse parcelamento ao âmbito estadual. A expectativa
é que se reduza o número de veículos apreendidos nos pátios do
DETRAN-MG por débito de multa.

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

PROJETO DE LEI N°1.171/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Vargem Alegre, com sede no Município de Vargem
Alegre.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vargem Alegre, com sede no
Município de Vargem Alegre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Vargem Alegre .é uma sociedade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que não remunera os membros de sua administração, além
de reverter a totalidade de suas receitas à consecução de suas
finalidades estatutárias. A entidade tem por objetivo prestar
assistência a crianças portadoras de deficiência e desenvolver
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projetos para a melhoria das condições de vida da comunidade.

A referida Associação preenche, assim, os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero contar com o
apoio dos pares desta Casa para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.172/2003
Dispõe sobre a criação da Campanha Anual de Combate à Violência

e à Exploração contra Crianças e Adolescentes no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída, no Estado, a Campanha Anual de Combate à

Violência e à Exploração contra Crianças e Adolescentes.
Parágrafo único - A campanha de que trata o 'caput" tem por

objetivos:
- combater toda e qualquer forma de violência contra crianças e

adolescentes, no Estado, principalmente as relacionadas ao trabalho
infantil e à exploração sexual;

II - planejar e adotar medidas efetivas de esclarecimento às crianças
e aos adolescentes sobre os direitos estabelecidos no Estatuto da
Criança e do Adolescente;

III - inibir a cultura da violência, despertando nas crianças e nos
adolescentes do Estado a consciência da importância da
solidariedade humana e do respeito aos direitos fundamentais da
pessoa como pressupostos primordiais da vida em sociedade;

IV - promover atividades de caráter educativo e socioculturais, nas
escolas das redes pública e particular de ensino oficial do Estado,
durante uma semana de cada ano, visando a concretizar o que
dispõem os incisos 1, II e III deste parágrafo único.

Art. 2° - O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, contados da
publicação desta lei, constituirá Comissão Especial, que terá como
responsabilidade elaborar, anualmente, a campanha sobre a qual
dispõe esta lei.

§ 1° - A Comissão Especial será composta pelos seguintes
membros:

- um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social e Esportes;

II - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do

Adolescente - CEDCA -:
IV - um representante do Ministério Público Estadual;
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da

Assembléia Legislativa;
VI - um representante da Comissão de Defesa dos Direitos

Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seção de Minas
Gerais;

Vil - um representante da Associação dos Conselhos Tutelares do
Estado de Minas Gerais;

VIII - um representante do Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de Minas Gerais.

§ 20 - A Comissão Especial poderá requisitar funcionários públicos
estaduais para assessorá-la.

§ 3° - A Comissão Especial funcionará junto à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Esportes, que lhe prestará todo o apoio
e a infra-estrutura necessários.

§ 40 - O Poder Executivo regulamentará a campanha de que trata
esta lei, no prazo de trinta dias a partir da finalização dos trabalhos da
Comissão Especial, de acordo com as conclus6es estabelecidas por
esta.

Art. 30 - As despesas com a execução desta lei correrão à conta de
dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e
suplementadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar
recursos específicos para o seu fiel cumprimento

Parágrafo único - As campanhas a que se refere o "caput" serão
realizadas em todas as unidades de ensino do Estado.

Art. 40 - O Poder Executivo adotará todas as providências cabíveis e
necessárias para a publicização do disposto nesta lei, incluindo a
afixação das espécies legais nas escolas das redes pública e privada
do Estado, em locais visíveis.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003.
Fahim Sawan
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Justificação: A realidade brasileira atual está marcada por

profundos e sérios problemas. Os que se referem a crianças e
adolescentes deveriam despertar especial atenção de todos os que se
propõem a trabalhar para a vigência de relações sociais mais justas e
fraternas. A exploração sexual de crianças e adolescentes e o
trabalho infantil são duas dessas realidades nacionais que, além de
envergonharem a nação, precisam ser superadas para que possamos
ter um país com real potencial de desenvolvimento.

Entretanto, não é isso o que temos verificado. No que se refere à
exploração sexual, não existem dados concretos de quantos jovens se
encontram nessa situação. Sabemos pela imprensa que não são
poucos, e que muito pouco tem sido feito para evitar tal fato.

Por sua vez, o trabalho infantil se apresenta como outra realidade
que agride profundamente os direitos fundamentais da criança e do
adolescente, já estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. A sociedade tem mostrado preocupação com
esse fato, e isso já vem sendo observado em entidades de apoio à
causa, como, por exemplo, a Associação Brasileira das Indústrias de
Brinquedos - ABRINQ -, mais conhecida como Empresa Amiga da
Criança.

E fundamental a participação do poder público, pela promoção de
políticas públicas que colaborem para o fim de toda violência e
exploração contra crianças e adolescentes, e essa nossa iniciativa
parlamentar se propõe a isso especificamente. Além desse objetivo, a
propositura que ora apresentamos atende também às reivindicações
da sociedade mineira, que atualmente sofre com o aumento da
violência. Tratando o jovem de hoje com respeito e dignidade, amanhã
teremos homens mais preparados e menos sujeitos a influência da
violência, enfim, uma sociedade mais segura.

Por isso, vimos apresentar o projeto de lei à apreciação dos nobres
pares, acreditando que saberão honrar a responsabilidade que da
sociedade receberam. Acatando esta proposição o Legislativo mineiro
estará dando um passo fundamental para tratar adequadamente o
problema da violência e da exploração que atingem as crianças e
adolescentes em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N°1.173/2003
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Combate à

Violência contra a Mulher e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de

Combate à Violência contra a Mulher, com a finalidade de prestar
assistência à saúde física e mental das mulheres vítimas de violência.

Art. 20 - O Programa será executado pela Secretaria da Saúde, em
cooperação com o Conselho Estadual da Mulher, e integrado pelos
órgãos e entidades da administração estadual.

Art. 30 - Fica autorizada a criação de um grupo de trabalho com a
incumbência de articular as medidas necessárias à implantação do
Programa instituído por esta lei.

Parágrafo único - O grupo será integrado por representantes dos
órgãos e entidades envolvidos no Programa, designados pelo
Governo do Estado.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: O aumento da violência praticada contra a mulher tem

sido anunciado sistematicamente nos meios de comunicação. A maior
porta de entrada desses casos é o sistema público de saúde, que,
infelizmente, não conta com recursos para dar um atendimento
necessário a esse grave problema.

E necessário melhorar e aprimorar o serviço prestado, qualificando
os quadros técnicos e funcionários e criando uma interface com os
serviços já existentes. As Prefeituras poderão colaborar, adequando
sua política pública às necessidades das mulheres vítimas de
violência. A solução desse gravíssimo problema exige o esforço de
todos os segmentos da sociedade.

O problema tem tamanha gravidade que pode ser considerado uma
questão de saúde pública, além de uma violação explícita dos direitos
humanos. O Banco Mundial estima que esse gênero de violência, no
mundo, cause mais danos e mortes às mulheres entre 15 e 44 anos
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do que o câncer, a malária, os acidentes de trânsito ou até mesmo
a guerra. Pelo menos uma em cada três mulheres sofre violência
física, sexual ou alguma outra forma de abuso, usualmente nas mãos
de uma pessoa íntima ou membro da família.

A violência é a expressão mais cruel do baixo "status" feminino na
sociedade. Estudos recentes demonstram que atitudes femininas
simples podem dar ensejo à violência doméstica. Desobedecer ao
marido, retrucar, recusar sexo, não preparar a comida a tempo, falhar
no cuidado com as crianças ou a casa, questionar o marido a respeito
de dinheiro ou mulheres ou até sair de casa sem a sua permissão
podem servir de desculpa para agressão.
A violência sexual e doméstica confronta-se também com os

esforços de promover o planejamento familiar e a saúde sexual e
reprodutiva no mundo. Mulheres violentadas tendem a não fazer uso
de serviços de planejamento familiar, ainda que os métodos estejam
disponíveis. Por medo da reação de seus maridos, muitas vezes elas
evitam até falar a respeito do assunto. As principais conseqüências
desse tipo de situação são gravidez indesejada, abôrtos inseguros,
complicações por gestações freqüentes e de alto risco, DST,
problemas ginecológicos persistentes e danos psicológicos graves.

No final da década de 80, o IBGE constatou que 63% das vítimas de
agressões físicas ocorridas no espaço doméstico eram mulheres.

Pela primeira vez, reconhecia-se oficialmente esse tipo específico de
criminalidade. Hoje, novos estudos e levantamentos vêm sendo feitos
por órgãos estaduais e organizações não-govemamentais, o que tem
contribuído para tornar o problema ainda mais visível.

Apenas uma em cada dez mulheres em situação de violência, que
procuram atendimento médico, é oficialmente reconhecida pelos
profissionais de saúde como mulher espancada. Na maioria dos
casos, o espancamento é negado, ou sua importância é diminuída. As
respostas médicas às mulheres espancadas tendem a se limitar ao
tratamento das lesões físicas causadas pelo espancamento e, em
muitos casos, a culpar a vítima pela violência (Fonte: Casa de Cultura
da Mulher Negra, 2001.).

São esses os fatos que nos motivaram a formular esse projeto,
sendo a nossa intenção melhorar a qualidade do atendimento às
mulheres vítimas de violência.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde

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

PROJETO DE LEI N° 1.174/2003
Regulamenta o Tombamento da Serra da Piedade, na forma que

dispõe o art. 84, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nos termos do § 1° do art. 84 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, fica
estabelecido, como definidores da área de demarcação da Serra da
Piedade, descrita geograficamente e em coordenadas UTM, os
seguintes limites: começa no Ponto 1, coordenada norte 7808755.13 e
coordenada este 636685.82; Ponto 2, coordenada norte 7808436.05;
• coordenada este 635799.11 Ponto 3, coordenada norte 7808050.57
• coordenada este 634868.64; Ponto 4, coordenada norte 7807464.39
• coordenada este 634640.72; Ponto 5, coordenada norte 7806382.43
• coordenada este 632144.98; Ponto 6, coordenada norte 7805887.71
• coordenada este 632329.66; Ponto 7, coordenada norte 7806496.66
• coordenada este 634390,82; Ponto 8, coordenada norte 7806820.48
• coordenada este 636140,76; Ponto 9, coordenada norte 7806793.95
• coordenada este 636588.36; Ponto 10, coordenada norte
7806403,60 e coordenada este 637492,94; Ponto 11, coordenada
norte 7806479.39 e coordenada este 637576,37; Ponto 12,
coordenada norte 7806737,07 e coordenada este 637652,24; Ponto
13, coordenada norte 7806372,49 e coordenada este 638397.36;
Ponto 14, coordenada norte 7806052,34 e coordenada este
638432,31; Ponto 15, coordenada norte 7805957,60 e coordenada
este 638504,38; Ponto 16, coordenada norte 7805896,97 e
coordenada este 638800,26; Ponto 17, coordenada norte 7805965,18
e coordenada este 638845,77; Ponto 18, coordenada norte
7806336,56 e coordenada este 638743,37; Ponto 19, coordenada
norte 7806351,72 e coordenada este 639141,65; Ponto 20,
coordenada norte 7806622,06 e coordenada este 639328,83; Ponto
21, coordenada norte 7806565,22 e coordenada este 639780,24;
Ponto 22, coordenada norte 7806868,37 e coordenada este
640330,24; Ponto 23, coordenada norte 7807531,30 e coordenada

WC
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este 641324,34; Ponto 24, coordenada norte 7807718,21 e
coordenada este 641261,98; Ponto 25, coordenada norte 7808171,82
e coordenada este 640794,50; Ponto 26, coordenada norte
7808190,76 e coordenada este 641101,75; Ponto 27, coordenada
norte 7808289,29 e coordenada este 641181,40; Ponto 28,
coordenada norte 7808492,03 e coordenada este 641083,66; Ponto
29, coordenada norte 7808636,03 e coordenada este 641254,36;
Ponto 30 coordenada norte 7808255,06 e coordenada este
642050,54; Ponto 31, coordenada norte 7808765,42 e coordenada
este 642170,24; Ponto 32, coordenada norte 7808833,63 e
coordenada este 642151,26; Ponto 33, coordenada norte 7808932,17
e coordenada este 642018,52; Ponto 34, coordenada norte
7809221,54 e coordenada este 642147,60; Ponto 35, coordenada
norte 7809187,43 e coordenada este 642322,10; Ponto 36,
coordenada norte 7809547,45 e coordenada este 642583,84; Ponto
37, coordenada norte 7810764,16 e coordenada este 642849,86;
Ponto 38, coordenada norte 7811090,07 e coordenada este
642648,80; Ponto 39 coordenada norte 7811063,54 e coordenada
este 642413,62; Ponto 40, coordenada norte 7810702,11 e
coordenada este 641964,56; Ponto 41, coordenada norte 7810376,20
e coordenada este 641672,49; Ponto 42, coordenada norte
7810186,73 e coordenada este 641714,22; Ponto 43, coordenada
norte 7810054,10 e coordenada este 642146,65; Ponto 44,
coordenada norte 7809357,60 e coordenada este 641652,86; Ponto
45, coordenada norte 78092247,96 e coordenada este 640822,13;
Ponto 46, coordenada norte 7809128,51 e coordenada este
640524,87; Ponto 47, coordenada norte 7809189,85 e coordenada
este 640122,13; Ponto 48, coordenada norte 7809114,58 e
coordenada este 639381,35; Ponto 49, coordenada norte 7809641,33
e coordenada este 639066,49; Ponto 50, coordenada norte
7809816,94 e coordenada este 638644,32; Ponto 51, coordenada
norte 7809416,27 e coordenada este 637434,38.
Parágrafo único - As coordenadas constantes neste artigo

compreendem uma área de 1 .945,5Oha e um perímetro de
30.958,90m.
Art. 20 - Fica autorizado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

- IEPHA-MG -, a inscrever em seu Livro do Tombo Arqueológico,

-
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Etnográfico e Paisagístico, previsto no art. 4 0 da Lei n° 5.775, de 30
de setembro de 1971, e no art. 40, inciso 1, do Decreto n° 14.374, de
10 de março de 1972, a serra de que trata esta lei, situada nos
Municípios de Caeté e Sabará, observados os limites descritos no
artigo anterior.

Art. 30 - O plano de recuperação da área degradada, nos limites
geográficos estabelecidos nesta lei, será aprovado pelo órgão
ambiental competente, conforme a legislação em vigor, e executado
pela empresa mineradora responsável pela degradação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2003.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora se apresenta, vem ao encontro

do desejo inconteste do mundo moderno de podermos manter e
preservar o pouco que ainda resta das reservas do patrimônio natural
e de importância ecológica.

A Serra da Piedade é um destes poucos e raros perímetros onde
encontramos raros elementos da fauna e flora brasileira, além de se
constituir, também, em um centro histórico e religioso, haja vista a
presença no topo desta serrania do Santuário de Nossa Senhora da
Piedade, erigida no primeiro quarto do século XVIII, e até hoje ponto
de visitação e de reverência dos católicos.

Necessário é ressaltar que em 26/9/56, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN -, por meio do processo de
número 526-T, procedeu ao Tombamento do Conjunto Paisagístico e
Arquitetônico do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Ainda, em
documentação mais remota, qual seja o Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
foi estabelecido que "o monumento histórico e natural constituído pela
Ermida de Nossa Senhora da Piedade e a própria Serra em que a
mesma se acha situada" ficam tombadas de acordo com esta norma
legal.
Também é de relevância dizer que, segundo a Fundação

Zoobotânica de Belo Horizonte, a região na qual se encontra inserida
a Serra da Piedade é área de extrema importância biológica, no que
diz respeito à fauna e à flora. A Serra da Piedade funciona como um
laboratório natural para a evolução dos anuros do Sudoeste do Brasil,

ri 40
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e possui pelo menos três espécies da flora de Minas Gerais que
constam da Lista Vermelha de espécies ameaçadas de extinção e
mais sete espécies que presumilvemente também estão ameaçadas
de extinção. Além disso, estudos de biólogos afirmam que existem
pelo menos duas espécies de bromélias que só ocorrem nesta área.

A regulamentação que ora se propõe visa ao definitivo tombamento
desta área, como assim desejava o legislador mineiro quando da
promulgação da Carta Maior Estadual, e que, sem dúvida, manterá
esta reserva na forma como foi conhecida e que encantou aos
naturalistas alemães Spix e Martius e ao viajante francês Auguste de
Saint-Hilaire, no século XIX, além dos milhares de turistas que se
deslumbram com sua paisagem, hoje ameaçada.

Na certeza de poder estar, com esta proposição, levando um grande
benefício à sociedade mineira, espero poder contar com o apoio dos
nobres colegas ao projeto de lei em causa.

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

PROJETO DE LEI N°1.175/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Dependentes de

Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Dependentes de Hemoderivados de Uberlândia - ASDHU -, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A ASDHU, em regular funcionamento no Município de

Uberlândia, tem por finalidade colaborar com a classe médica e com
profissionais especializados, objetivando produzir serviços técnicos,
bem como implementar estudos e pesquisas vinculados ao controle e
tratamento dos dependentes de hemoderivados.

A entidade procura amparar clínica, moral e psicologicamente os
seus associados dependentes de hemoderivados e portadores de
desordens hemorrágicas.
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Em virtude do trabalho desenvolvido pela Associação, espero

contar com o apoio dos nobres pares para declará-la de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI N°1.176/2003
Declara de utilidade pública a Ação Moradia, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ação Moradia, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Ação Moradia, com sede no Município de Uberlândia,

foi fundada em 1713193. E uma sociedade civil de interesse público,
sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou vantagens a
seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou
equivalentes.

O objetivo maior da entidade é a prestação de serviços gratuitos de
forma permanente, sem nenhuma discriminação, congregando
iniciativas comunitárias e objetivando a promoção humana junto às
comunidades carentes.

A entidade visa a formação moral, profissional, cultural e cidadã,
assim como a segurança alimentar, por meio da distribuição de
alimentos sob a forma de cestas básicas; o auxílio à moradia, por
intermédio de subsídio para a compra de material de construção e
apoio técnico; a sáude; a educação; o ensino de atividades
profissionalizantes para o auto-sustento; e a promoção das artes e da
cultura.

A referida instituição presta relevantes serviços ao Município de
Uberlândia, sendo imperativa a aprovação deste projeto por nossos
ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N°1.177/2003
- O teor do Projeto de Lei n° 1.177/2003, do Deputado Miguel

Martini, foi publicado como proposição não recebida na edição do dia
27/2/2003.

REQUERIMENTOS.
N° 1.608/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lavras pelo transcurso do 181 0 aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.609/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas a que seja elevada a alíquota do ICMS sobre
solventes como forma de combate à adulteração de gasolina. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 1.610/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Túlio Mourão, Diretor
Artístico do Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto, pelo sucesso
do evento.

N° 1.611/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Mariana Martins,
produtora responsável pela realização do Festival Internacional de
Jazz de Ouro Preto, pelo sucesso do evento. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 1.612/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado pelo
lançamento do Programa Viva Vida. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.613/2003, do Deputado Domingos Sávio, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente do BDMG informações sobre contratos
relativos ao Projeto SOMMA, firmados entre esse Banco e a Prefeitura
Municipal de Divinópolis. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.614/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Colégio Arnaldo por seu 910
aniversário de fundação, a ser comemorado em 10/12/2003. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.615/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wagner Luiz Abranches



689
por sua posse no cargo de Delegado Regional de Ubá. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.616/2003, do Bloco PT-PCdoB, pleiteando sejam solicitadas ao
Presidente do IPSEMG informações sobre o funcionamento do Hotel
da Previdência, em Araxá.

N° 1.617/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas ao Chefe da Polícia Civil do Estado informações sobre o
número e o nome dos servidores 'ad hoc" à disposição desse órgão,
em especial na Delegacia de Igarapé.

N° 1.618/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
com vistas ao envio de cópia do acordo firmado entre a USIMINAS, o
Sindicato dos Metalúrgicos de Coronel Fabriciano e o Governo do
Estado com vistas à reparação dos danos causados pelo Massacre de
Ipatinga.

N° 1.619/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
preste informações sobre as condições de funcionamento e ações de
monitoramento das barragens citadas no Relatório Final da CPI das
Barragens. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.62012003, da Comissão Especial do Metrô, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CBTU com vistas ao aditamento ou
à prorrogação do prazo constante no contrato para execução das
obras do Ramal Calafate - Barreiro do metrô de Belo Horizonte. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 1.621/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Promotor de Justiça, o
Delegado de Polícia e o Presidente do Conselho Tutelar de Taiobeiras
pelo excelente trabalho na apuração de denúncias de exploração
sexual de menores. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.622/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que envie
cópia de relatório feito pelo Ministério da Fazenda, a pedido do BID,
sobre as obras da BR-381 e a que preste informações sobre
aditamentos feitos nos contratos dessas obras. ( - A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.623/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja enviado
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ao Diretor-Geral do DER-MO pedido de informações sobre o
montante pago pelo órgão a empresas para retirada do solo mole na
BR-381.
N° 1.624/2003, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam

solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MO cópias de todos os contratos
assinados com empresas para construção ou manutenção de
balanças de pesagem nas rodovias do Estado. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

N° 1.625/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro das Cidades com vistas a que sejam
realizados estudos sobre a questão social da ocupação dos prédios
da Rua Clorita, n os 64 e 100, no Bairro Santa Tereza, em Belo
Horizonte.

N° 1.626/2003, das Comissões de Saúde e de Administração
Pública, solicitando seja encaminhado manifesto à Conferência
Estadual de Saúde com vistas a que seja criada frente nacional em
defesa do cumprimento da Emenda à Constituição n° 29/2000, nas
três esferas do Governo.

N° 1.627/2003, das Comissões de Saúde e Administração Pública,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a
que seja reativado o Convênio n° 12.079/2001.

REPRESENTAÇÃO N° 9/200b
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Irani Vieira Barbosa, Deputado Estadual, vem, com fundamento no

art. 23 e art. 2 0 , inciso IV, letras "a", "b" e "h", da Resolu9ão n° 5.207
de 10/12/2002, representar contra o Deputado Durval Angelo, para
que V. Exa. instaure o respectivo processo disciplinar, de forma a
apurar a conduta indecorosa, imoral e criminosa do Deputado
representado, tendo em vista as declarações da menor C.A.X.C., cuja
cópia está anexa a esta, principalmente no que diz respeito ao fato
destacado em lumicolor.

Esta Casa não pode se ajoelhar ou se omitir perante tal
comportamento, devendo ser severa na apuração da denúncia feita
pela menor envolvida.

Nestes termos,
Pede deferimento.

rs
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Belo Horizonte, 13 de outubro de 2003.
Irani Barbosa
- A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja constituída uma

comissão permanente de cultura, desmembrando-se a Comissão de
Cultura, Educação, Ciência e Tecnologia. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Zé Maia e outros, solicitando seja constituída uma
frente parlamentar em defesa da rede público-educativa de rádio e
televisão. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Biel Rocha, Célio Moreira (4), Doutor Ronaldo, Leonardo Moreira (2),
Maria Tereza Lara e outro, Miguel Martini, Sargento Rodrigues e
Rogério Correia.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, do Trabalho, de Turismo, de Saúde, de Segurança
Pública e de Administração Pública e do Deputado Wanderley Avila.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Marília Campos.
A Deputada Marília Campos* - Sr. Presidente, Srs. e Sras.

Deputadas, amanhã, dia 15 de outubro, em todo o País, acontecerão
atividades que marcarão o Dia Nacional de Mobilização por uma
Educação Pública de Qualidade. Essas atividades, incluídas na
proposta da Ciranda pela Educação, é uma forma de chamar a
atenção de todos e de todas, para que a educação pública de
qualidade seja inserida no centro das atenções.

O Dia Nacional de Mobilização por uma Educação Pública de
Qualidade é promovido pelas entidades que compõem a Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, que representa a ação de mais de
120 instituições de todo o Brasil, incluindo ONGs nacionais e
internacionais, sindicatos, universidades, Secretárias e Secretários de
Educação e organizações estudantis e juvenis. A campanha quer
efetivar os direitos educacionais garantidos em lei, por meio de ampla
mobilização social, para que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras
tenham acesso à escola pública de qualidade.

Apesar de termos uma Constituição avançada, que afirma o direito à
educação, e declarações internacionais, que reafirmam esse direito, o
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contingente de pessoas sem acesso à escola e ao ensino de
qualidade é alarmante. No Brasil, há cerca de 16 milhões de
analfabetos com mais de 14 anos de idade. Mais da metade das
crianças de 4 a 6 anos estão fora da escola, assim como uma em
cada cinco pessoas entre 10 e 17 anos. Isso significa que 7 milhões
de crianças e adolescentes estão privados do direito humano à
educação fundamental. Na educação infantil, segundo o IBGE, o
déficit chega a 4,6 milhões de vagas.

Não é possível pensarmos um País socialmente justo e
economicamente desenvolvido enquanto houver exclusão de
contingentes inteiros de crianças, jovens e adultos dos processos de
aprendizagem e reflexão que a escola propicia. Por essa razão, em
outubro de 1999, foi lançada a Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, buscando garantir o direito de todos os cidadãos a uma
educação pública de qualidade. As escolas públicas municipais,
estaduais ou federais são responsáveis pelo atendimento a 87% de
todos os estudantes do ensino básico no Brasil. Portanto, a melhoria
da educação pública é crucial ao desenvolvimento de nosso imenso
País. A campanha busca disseminar amplamente o conceito de
educação, vista como direito humano fundamental, e tem como focos
de ação o aumento de financiamento para a educação pública, a
valorização do magistério e a ampliação dos processos participativos
em educação. Todos esses focos relacionam-se com seu principal
desafio: qualidade da educação pública.

As ações da campanha são desenvolvidas pelos seus comitês
estaduais, espalhados por 13 Estados brasileiros. A coordenação
geral cabe ao comitê diretivo, formado por oito instituições que atuam
local ou nacionalmente. O Comitê Diretivo da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação é composto de oito instituições escolhidas
pela assembléia geral, que reúne todas as entidades participantes.
Atualmente, fazem parte do Comitê Diretivo as seguintes instituições:
Ação Educativa, Action Aid, Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente, Centro de Cultura Luiz Freire, CNTE, Movimento dos
Trabalhadores Sem-Terra, União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação, União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação.

Uma das reivindicações da campanha é que os vetos impostos ao
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Plano Nacional da Educação - PNE - por Fernando Henrique
Cardoso sejam derrubados. Em janeiro de 2001, o Congresso
Nacional aprovou o PNE, que estabelece diretrizes, objetivos e metas
para todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a formação
e valorização do magistério e financiamento e gestão da educação
nos próximos dez anos. O Plano orienta as ações do poder público na
União, Estados e municípios e tem respaldo legal na Constituição de
1988 e na Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Ao sancionar o Plano, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso vetou nove artigos
relacionados à ampliação de recursos para a educação. Isso
transformou o PNE em mera carta de intenções.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação quer derrubar os
vetos presidenciais ao PNE, principalmente o que impede o
comprometimento do poder público de elevar o investimento em
educação para o mínimo de 7% do PIB.

Esse veto desfigura o plano. O Brasil investe aproximadamente
4,6% do P16, e o aumento progressivo para 7% significaria um
acréscimo de R$24.000.000.000,00.

E indispensável que o PNE indique o investimento mínimo
necessário para cumprir as metas. Sem o compromisso de aumentar
investimento em educação, não há como melhorar a qualidade do
ensino, ampliar a oferta em todos os níveis e modalidades e aumentar
a remuneração dos profissionais da educação.

Em nota técnica, a Consultoria de Orçamento da Câmara e do
Senado avaliou e argumentou os vetos. Concluiu que não há qualquer
impedimento na LRF aos dispositivos vetados e que cabe ao PPA, e
não ao PNE, compatibilizar os recursos disponíveis com os gastos
referentes à execução do plano.

Além disso, o art. 5 0 do PNE declara que os planos plurianuais serão
elaborados para dar suporte às metas do PNE e dos planos estaduais
e municipais. Esse artigo existe justamente para garantir coerência
entre metas educacionais e meios financeiros para realizá-las.

A luta pela derrubada dos vetos, dirigida pela Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, é justa e merece nosso apoio. Por isso peço
apoio dos colegas e solicito a todos que assinem a proposta de
derrubada dos vetos, que está sendo apresentada hoje nesta Casa
pelos dirigentes estaduais da Campanha Nacional pelo Direito à

rs



694
Educação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Solidarizo-me com o
pronunciamento de V. Exa. Conclamo os Deputados a assinarem o
abaixo-assinado. Convido-os para que amanhã, dia 15, às 11 1h30min,
no Instituto de Educação, , possamos fortalecer o movimento e a luta
em favor da educação. E um ato que está sendo convocado pela
UNE, pela UNDIME, pela CNTE, pelo MST, pelos sindicatos em geral
e pelas entidades que fazem a defesa da educação pública de
qualidade.

A questão educacional deve ser uma prioridade em nosso País. E a
agenda principal que precisamos ter. O Governo Lula tem
compromisso com a educação, sendo necessárias mais verbas. E
obrigação do Estado sustentar, por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, não apenas o ensino
fundamental, como também a educação infantil e o ensino médio.

A criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, para que
sejam agregados mais quatro anos no currículo das crianças e jovens,
é algo que está no programa de eleição do Governo LiMa.

Como participo da Comissão de Segurança Pública e fui relator da
CPI do Narcotráfico, vi que, infelizmente, a juventude não tem acesso
à educação quando criança e, posteriormente, quando jovem, em
especial a partir da sa série, é entregue a uma luta que nós, os
professores e os que lutam pela educação, fazemos. Uma luta
também contra o tráfico de drogas e a marginalidade. Uma parcela
imensa da juventude corre o risco de cair numa vida que não
desejamos para ninguém.

Tanto a questão da geração de emprego e renda quanto a oferta da
educação são fundamentais. Isso sem falar na necessidade que
vivemos no dia-a-dia. Sentimos que há falta de acesso da juventude
ao ensino de 3° grau.

Como as vagas são poucas nas universidades públicas poucas e
muito caras nas particulares, é necessário que o Governo dê atenção
especial a esse aspecto. Neste ano, a oferta para o antigo crédito
educativo teve aumento de 50% em relação a 2002. No entanto, é
muito pouco diante da demanda para o ensino de 3° grau. Ou a
educação é prioritária ou não avançaremos, a fim de que o Brasil se
constitua como nação, que é o nosso desejo e o do Presidente Lula.
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Parabéns, Deputada Marília Campos! Reitero o convite para que

todos participem, amanhã, às 11 h30min, no Instituto de Educação, do
ato denominado Ciranda pela Educação, a fim de que seja
considerada prioridade para o País.

A Deputada Marília Campos* - Obrigada, Deputado Rogério Correia.
Com certeza poderemos combater a violência se investirmos em
prevenção: lugar de criança é na escola, mas escola de qualidade.
Para isso, solicitamos mais recursos federais e estaduais. Reforço o
convite para que todos compareçam amanhã, às 11 h30min, no
Instituto de Educação, a fim de participarem da ciranda em defesa da
educação de qualidade. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

solicitei a palavra para, em primeiro lugar, protestar contra a atitude do
Governo Aécio Neves, no que diz respeito ao projeto que cria taxas e
aumenta alíquotas de impostos, o chamado tarifaço. Em segundo
lugar, conclamo os Deputados contrários a esse pacote para que
façamos, amanhã, o lançamento, de iniciativa do Bloco PT-PCdoB, do
movimento popular contra o tarifaço, denominado 'Xô, Fora Tarifaço".
Essas são as duas questões que abordarei.

Não está havendo um debate sério em torno dessas questões.
Havíamos acordado um trâmite para esse pacote, em que o debate
poderia fluir. No entanto, até agora nada debatemos. A Comissão de
Justiça simplesmente aprovou todos os projetos, sem atender ao que
havíamos solicitado, ou seja, uma audiência pública especial antes de
aprovar o tarifaço, a fim de que debatêssemos os aspectos
constitucionais, visto que existem muitas dúvidas relativas a algumas
taxas que estão sendo criadas. A Comissão de Justiça, infelizmente,
optou por passar um rolo compressor, aprovando, sem debates
jurídicos, as taxas, apesar de existirem opiniões diferentes entre os
estudiosos das questões judiciais.

Rapidamente, a Comissão preferiu aprovar a constitucional idade
dessas taxas. O projeto veio para a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, mas fizemos um acordo para que
tramitasse nas outras comissões, permitindo a realização de debate
em cada uma delas. Ao invés disso, resolveram promover única
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discussão nas Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira, convidando as outras comissões para
discutirem o tarifaço. E claro que gostaríamos que houvesse debate
específico na Comissão de Segurança Pública para analisar a taxa de
prevenção de incêndio. Mas decidiram em apenas uma reunião, que
foi convocada às pressas. Para a nossa surpresa, o Secretário da
Fazenda, que foi convidado, preferiu ausentar-se, e mandou técnicos
competentes para substitui-lo, mas não enviou o Secretário Adjunto,
como seu representante político. Estão todos reunidos até agora,
desde a parte da manhã, com os Deputados das duas comissões,
fazendo esclarecimentos técnicos. O debate real, político e sério, com
o objetivo de avaliar a necessidade ou não das taxas, e se é justo criá-
las neste momento, precisa ser feito com a equipe de Governo, que
deve responder politicamente. Somente o enfoque técnico, com
esclarecimentos acerca da cobrança e dos valores das taxas, além da
previsão de arrecadação, não é suficiente. Esses dados são
importantes, os técnicos realmente têm-nos ajudado, porém apenas
isso não basta. O debate também deve ser político.

No Congresso Nacional, está havendo amplo debate sobre a
reforma tributária. Aliás, essa discussão é antiga, o Governo Fernando
Henrique Cardoso ficou oito anos e não promoveu essa reforma. Já
estamos, neste primeiro ano do Governo Lula, realizando tal reforma,
que pode não ser a dos nossos sonhos, mas é a possível de ser
efetivada, tendo em vista a correlação de forças existente na Câmara
Federal, no Congresso e no Senado. E um debate que envolveu a
sociedade. Antes de ir ao Congresso Nacional, o Presidente Lula
discutiu o assunto com entidades empresariais, com as centrais
sindicais dos trabalhadores e com o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social. O projeto passou pela Câmara Federal; o relator,
Deputado Virgílio Guimarães, foi a quase todos os Estados fazer
algum tipo de debate, inclusive a Minas. Enfim, a discussão foi ampla,
os Governadores se mobilizaram, reuniram-se com o Presidente e
fizeram suas reivindicações. Ontem, o Aécio Neves esteve no Senado
pedindo a aprovação da reforma, por reconhecer que Minas ganha
com ela, assim como ganhou com a reforma previdenciária. Portanto,
os Estados da Federação estão sendo levados em consideração, para
que o pacto federativo tenha validade e a situação possa melhorar. As
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discussões estão sendo muito sérias. Essa reforma muda o curso
da arrecadação dos Estados, haja vista que a palavra de ordem é não
aumentar a carga tributária. Esse foi o clamor nacional, a plataforma
de todos os partidos políticos e o compromisso assinado por todos no
Senado.

Essa foi a palavra de ordem de todos os partidos. O PFL foi à
televisão para reclamar que estava havendo aumento de carga
tributária. O PSDB, os Deputados do PT, do PCd013, da Base de
Governo renegociaram com os Governadores, que estão favoráveis
ao projeto na forma como está agora. Esse processo em torno da
reforma tributária é para que os Estados não fiquem no sufoco em que
estão, dependentes da União, graças a uma política nefasta do
Governo Fernando Henrique, sem um centavo a mais que viesse do
Governo Federal durante esses oito anos. Inicia-se uma reversão,
25v/o da dDE, mais o Fundo de Desenvolvimento Regional e outros
que colocarão os Estados em melhor situação. Já se está debatendo
a possibilidade de minimizar os acordos feitos para pagamento. Então,
há boa-vontade do Governo Federal em reverter à situação dos
Estados. Mas, exatamente nesse momento, o Governo do Estado, na
contramão do debate nacional, envia seis projetos aumentando e
criando taxas tributárias, muitas delas injustas, do ponto de vista da
divisão de renda.

O debate também vem em hora errada. E óbvio que o Estado de
Minas precisa arrecadar, há déficit, mas o Governo exagera no rombo.
Ele disse que este ano o rombo seria de R$2.300.000.000,00, mas,
até o final do ano chegará a R$800.000.000,00. Houve um inchaço da
perspectiva de rombo. Isso serve, em primeiro lugar, como
propaganda, para dizer que o Governo conseguiu diminuir o déficit,
dada a primeira expectativa. Mas o déficit é que estava
superestimado. Em segundo lugar, para dizer aos diversos setores da
sociedade que o Estado está em situação difícil, por isso é que não
podem reivindicar - que os servidores públicos desistam do plano de
carreira, que os servidores da saúde e da educação sosseguem,
porque o Estado está falido. Terceiro, para suplementar verba, e o
fazem não em uma discussão global, mas naquilo que for interesse do
Governo. Quarto, para justificar o aumento de taxas. Para o próximo
ano, é fictício o rombo de R$1.400.000.000,00, porque nele o próprio
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Governo diz que não estão contabilizados os ganhos que virão das 698
reformas da Previdência e tributária, pois não se sabe se serão
aprovadas. O argumento não é verdadeiro, porque lá estão as taxas e
as perspectivas de aumento. Não sabemos se será aprovado, as
taxas entraram, os outros não, O Governo, no arrazoado que manda
ao enviar o orçamento, diz que espera das reformas previdenciária e
tributária um aumento de cerca de R$500,000.000,00, Ele está
subestimando; será mais. O próprio Governador Aécio Neves, ao
terminar a votação na Câmara Federal, voltou de Brasília
comemorando um ganho de cerca de R$800.000,000,00 só com a
reforma tributária, fora a previdenciária. E evidente que os Estados
serão beneficiados com as reformas. O rombo de R$1 .400.000,000,00
não condiz com a verdade que o orçamento significará no próximo
ano. Essa superestimação é uma justificativa para se propor o
aumento das taxas.

Portanto, o aumento das taxas vem na contramão da discussão real
de como estará o Estado no ano que vem. Essa é a discussão política
que queremos fazer, e não apenas a discussão técnica. Repito, a
discussão técnica é importante. Os técnicos vieram, compareceram
com boa-vontade, mas queremos fazer uma discussão política: o que
é o orçamento, como deve ser feito, e o que é justo e injusto. E
evidente que o Estado precisa ser forte e ter dinheiro,

Deputada Jô Moraes, é justo aumento de 20% do IPVA de carro a
álcool? E justo o aumento de 50% a 100% do IPVA de moto? O
veículo é o mais barato, e quem irá pagá-lo será justamente o mais
pobre, ou aquele que o utiliza para o trabalho, para entrega de
remédio ou pizza. E justo também o aumento do diesel das
caminhonetes que fazem carreto? Se a taxa de lucro diminuir, e já é
pequena, terão de cobrar mais caro. O aumento do IPVA taxará
exatamente os setores menores.

Além disso, o Governo continua com a guerra fiscal. Ele diz que é
contra, mas, como não tem outro jeito, continua. Portanto, o Governo,
por causa da guerra fiscal, diminuirá, isentará e dará incentivo fiscal
para outros setores que perdem na arrecadação. Esse é outro assunto
que o Senado está analisando.

Precisamos fazer uma discussão política do orçamento e não uma
discussão meramente técnica. Como o Governo quer passar o rolo
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compressor, estamos nos precavendo. Então, mais uma vez,
convido os Deputados e a sociedade a participarem amanhã, das 15
às 17 horas, na Praça Sete, do "Xô, Fora Tarifaço", para tentarmos
sensibilizar a nossa Assembléia Legislativa.

A Deputada Jô Moraes(em aparte) - Caro Deputado Rogério
Correia, hoje fiquei chocada, porque o Secretário não compareceu a
esta Casa para discutir assunto dessa dimensão, com a natureza e
com o conteúdo político dessas discussões, demonstrando desprezo
inexplicável. Com certeza, as comissões convocadas poderiam alterar
a agenda da audiência, desde que o Secretário se colocasse à
disposição desta Casa, não para discutir números, mas para discutir
quem paga a crise, porque até agora são os menores, os pequenos e
os trabalhadores quem paga.

As empresas não ficarão com o ônus do crescimento, porque
repassam os custos das taxas para os seus serviços. Quem pagará
essa taxa será exatamente quem menos possui condições de fazê-lo,
com o agravante de que Minas Gerais é o Estado que mais arrecada
com essa taxa no Brasil. A arrecadação média dos tributos no Brasil é
de 1,9%; em Minas são 3%. Pasmem! A arrecadação "per capita"
daqui é de R$17,00, enquanto a do Rio de Janeiro é de R$1,00, e a
média do Brasil são 11%.

Insisto nessa questão para registrar o meu protesto. Com certeza,
será o protesto de mais outros Deputados. O Secretário da Fazenda
tem de ter sensibilidade. Queremos discutir a dimensão política do
pagamento dessas taxas e a crise e não números, que podemos
acessar por meio do "site" da Receita Estadual. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Rogério Correia - Agradeço à Deputada e ao

Presidente. Apresentei requerimento - espero que as comissões o
apreciem e o aprovem - convocando o Secretário. Veremos se virá a
esta Casa para prestar esclarecimentos. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, TV Assembléia, visitantes, gostaria de externar nossa
preocupação e indignação em face dos últimos episódios que
envolveram as mortes dos policiais militares. Na última quinta-feira, o
Soldado Diógenes Felicíssimo Soares, 48 anos, foi baleado na favela
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Cabana do Pai Tomaz, região Oeste de Belo Horizonte. Atingido
por vários tiros, foi internado em estado gravíssimo no HospitalMilitar.
Segundo o jornal "O Tempo" do dia 11 de outubro, o policial militar foi
vitima de perseguição por três gangues que comandam a favela.

Solicitamos empenho ao Cel. Rômulo Berbert Diniz, responsável
pelo policiamento da Capital. Que os policiais do 50 Batalhão, que tem
a jurisdição da Cabana do Pai Tomaz, bem como o Grupo de Ações
Táticas da Polícia Militar - GAT - e a ROTAM esforcem-se
diuturnamente na prisão dos marginais que balearam o tranqüilo e
pacato policial, que residia na favela. Carlos Alberto Martins da Silva,
vulgo Betinho, foi preso pela Polícia Militar. O cidadão é também um
dos integrantes das três quadrilhas que comandam o tráfico de armas
e de drogas. Na Cabana do Pai Tomaz, existem três gangues: a dos
Ratos, uma comandada por Demar e outra, por Dune.

E necessário que o Chefe e o Superintendente da Polícia Civil
determinem operações com a Polícia Militar para que os bandidos,
que cometeram mais de 20 homicídios, sejam presos. Até agora não
obtivemos resposta efetiva. Que o Cel. Rômulo Berbet se sente à
mesa com o Dr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, para
traçarem planejamento, ação imediata e concreta contra o problema.
Não podemos permitir que bandidos matem policiais.

Houve outra morte em Belo Horizonte. O Soldado Rodney Prata
Severino foi morto ontem ao reagir a assalto a ônibus coletivo. Há 17
anos, desde 1986, estava na Corporação, e o assalto aconteceu no
ônibus da linha 2230, que liga São José da Lapa a Belo Horizonte, na
MG-10, próximo ao Jockey Clube, no Bairro Serra Verde. O policial
era casado, deixou três filhos menores, residia em São José da Lapa
e, por volta das 16 horas, deslocava-se para a Companhia de
Policiamento de Guarda.

Portanto, perdemos mais um companheiro. A audácia e o
enfrentamento é grande. O principal motivo da morte foi o fato de o
policial estar fardado. Quando os marginais anunciaram o assalto, não
tinha como fugir de dentro do coletivo em movimento. Até o momento
não obtivemos resposta efetiva sobre a prisão e a recaptura dos
marginais foragidos.

Há um total de 18 policiais militares mortos neste ano. Nunca
vivemos uma época em que tantos policias são mortos ou abatidos no
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enfrentamento com marginais em Belo Horizonte, na região
metropolitana e no Estado. Em 1999, desde o primeiro ano de
mandato, acompanhamos de perto essa situação, mas nunca tivemos
um registro do número de homicídios contra policiais tão assustador
quanto hoje. Quer dizer, há um grande enfrentamento de marginais
com os policiais militares e civis. Então, é necessário que as Polícias
Militar e Civil dêem uma resposta imediata. Se os policiais militares ou
civis são abatidos de forma tão covarde por marginais, imaginem o
cidadão que não pode portar uma arma e usá-la de maneira ágil e não
possui o preparo, a técnica, a destreza e a perspicácia do policial!
Imaginem o que não passa o cidadão no seu dia-a-dia, ou seja, no
trabalho, na escola e no lazer!

Em algumas emissoras de rádio, de televisão e na imprensa escrita,
disse que os nossos policiais devem aprender a perder um certo
receio que, infelizmente, ainda está na formação e na cultura,
especialmente, da Polícia Militar. Os instrutores, durante o período
acadêmico, impõem certo medo e zelo excessivo ao policial quanto ao
embate. Diz-lhe que deve ter cuidado e não pode atirar, senão poderá
responder a inquérito policial militar e sofrer condenação. Devemos
acabar com isso que ainda é latente nas academias de polícia do
Estado. Repito que o policial não deve esperar o bandido atirar
primeiro. Não deve esperar que dê um tiro para o alto ou acerte a sua
perna.

Está previsto no excludente de criminalidade, ou seja, na lei que o
policial pode matar outra pessoa em legítima defesa ou de terceiros.
Se o marginal sacou da arma, o policial deve matá-lo. Não deve
esperar que atire primeiro e baleie ou mate o policial para depois
reagir. Isso não é correto. Vários companheiros perderam a vida,
como o Soldado Rodney Prata Severino, com 17 anos de serviço
prestado à Polícia Militar do Estado, que deixou esposa e três filhos.
Não podemos permitir que policiais do Estado sejam abatidos dessa
forma. Logo, devemos utilizar o excludente de criminalidade, e o
policial deve perder esse receio. Depois que vai para o cemitério, não
tem volta. Não queremos as mesmas pessoas preocupadas com a
morte desse policial. Quem socorrerá a sua família?

No tempo de patrulhamento nas ruas, não esperava bandido atirar
primeiro. No comando da viatura da ROTAM, composta por quatro
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policiais, ordenava aos patrulheiros que não deixassem o bandido
atirar primeiro. Qualquer cidadão com lucidez sabe que a intenção do
bandido, ao sacar uma arma para um policial fardado ou não, é matá-
lo para tirá-lo do caminho. Isso foi o que aconteceu com o Soldado
Rodney Prata Severino.

Quando os marginais entraram no coletivo e anunciaram o assalto,
perceberam a presença dele, que estava fardado. A única coisa que
restava era eliminar o policial. Não tem essa de esperar o bandido
atirar para depois efetuar os disparos em legítima defesa ou de
terceiro. Bandido que saca uma arma para um policial quer matá-lo e
retirá-lo do caminho para que possa empreender fuga. Depois que
fogem, temos que revirar o Estado inteiro, todas as favelas,
experiência que tive durante 15 anos. Não é nada fácil recapturar e
efetuar a prisão de indivíduos como esses. Portanto, temos que cobrar
dos Comandantes de Batalhões, em especial da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, e dos Delegados de Polícia que não deixem seus
policiais morrerem nas mãos de bandidos. O policial é o último
obstáculo, o único braço armado do Estado que está ali para reter e
restringir sua ação. Na medida em que um marginal atira contra a
pessoa de um policial fardado, está passando pela última instância do
Estado, que é seu braço armado. A resposta tem que ser imediata.
Quero deixar claro que não podemos continuar vendo tantos policiais
sendo mortos no confronto com bandidos. Infelizmente, ainda não
tivemos uma resposta imediata quer seja na prisão dos marginais,
quer seja na recaptura de outros que, num passado próximo,
cometeram homicídios e ainda estão soltos.

Quero cobrar do Governador do Estado. A pedido nosso foi criado
um órgão para apurar crimes contra autoridades e policiais. Que esse
órgão venha se empenhar o máximo possível na prisão desses
indivíduos! Quero deixar claro que aquele que saca uma arma para
um policial fardado tem que ser morto imediatamente, de preferência
com um tiro na testa, para que a morte seja instantânea e não possa
incomodar mais nenhum pai de família, como vem incomodando. E
duro acompanhar o velório de policiais militares mortos por bandidos.
Não temos o que dizer para a família e para os filhos desse policial
que estava ali defendendo a sociedade ordeira, que trabalha, que
paga impostos, que cumpre as regras sociais impostas pelas leis e
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pelos costumes. Portanto, na medida em que temos um
enfrentamento declarado por parte de marginais contra o nosso
aparato policial, é necessário que a resposta seja na mesma altura e
proporção. Não quero aqui, Sr. Presidente, pregar a lei de Talião,
"olho por olho, dente por dente", mas existem os excludentes de
criminalidade. A exclusão de criminalidade pode ocorrer com a
seguinte previsão: o agente do Estado pode utilizar da exclusão da
criminalidade quando pratica o fato em estado de necessidade, em
estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito ou
em legítima defesa. O Código Penal Brasileiro prevê o excludente no
art. 23; o Código Penal Militar, no art. 42, incisos 1, II, III e IV; e o
Código de Processo Penal, no art. 386, incisos III e V. Ou seja, não
vou exercer, como pai de família, a função de policial militar, de
policial civil ou de bombeiro, já que também tivemos dois bombeiros
mortos, para ser morto de forma covarde nas mãos de bandidos.
Entre eu e um bandido, que vá primeiro o bandido. E um conselho que
dou desta tribuna, ao vivo, pela TV Assembléia: quando policial
recebe tiro de bandido, o revide tem que ser imediato, a resposta tem
que ser na mesma altura. Imaginem o cidadão que está transitando
pela rua, pegando ônibus, seu carro, indo ao supermercado, à
danceteria, ao Mineirão, e que não tem esse mesmo preparo.

Se o cidadão está sendo abatido da forma como está, entendemos
que está em situação horrível, pior. E necessário utilizar a excludente
de criminalidade. Se o bandido saca a arma para o policial, é porque
está com intenção de matar o agente do Estado, que, em defesa
própria ou de terceiro, pode revidar e matar o indivíduo para que não
morra.

Essa era minha posição quando era policial militar. Por isso, estou
vivo nesta tribuna, na qualidade de Deputado, em condição de fazer
este pronunciamento. Na época em que combati o crime nas ruas, se
tivesse esperado, estaria também dentro de um caixão, enterrado no
cemitério, como aconteceu com vários companheiros do Batalhão
ROTAM, do 50 Batalhão.

Não dá mais para ocupar a tribuna da Assembléia para lamentar a
morte de companheiros. Se vidas têm de ser perdidas, que sejam dos
vermes da sociedade, daqueles que não têm dó da vida do policial
militar, do agente da lei ou do cidadão que vem tentando sobreviver e



704
romper, no dia-a-dia, os obstáculos que a vida lhe oferece.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero também ser
solidária com a família dos policiais que estão sendo assassinados.
Entendo a indignação do Deputado Sargento Rodrigues, que tão bem
tem representado na Casa os policiais civis e militares. Quero fazer
uma reflexão em relação à segurança pública. Estamos vivendo uma
crise que ocorre também na sociedade internacional. Temos que
cobrar dos governantes que invistam no preparo dos policiais, que têm
atribuição de defender a sociedade. Deve haver mais investimentos
em equipamentos e na formação.

Não podemos generalizar, porque é perigoso. Quando estava na
Comissão de Direitos Humanos, sempre defendi os policiais civis e
militares sérios, éticos, cumpridores da sua obrigação e que respeitam
a população. Há exceções, como existem em todos as categorias. Há
risco de que os policiais que não têm esse mesmo compromisso com
a sociedade, que são exceção, possam ser incentivados a usar
também da violência.

Em Betim, onde resido, a violência está uma loucura. Há poucos
dias, mataram um jovem aos pés de nossa assessora. Recentemente,
perto da Praça Sete, por volta das 19 horas, foi colocado um revólver
na cabeça de nosso motorista. A violência é generalizada. Uma das
grandes causas dessa violência é a falta de valorização dos
profissionais que defendem a sociedade.

Não podemos deixar de registrar que o nosso sistema penitenciário
e carcerário está falido, forma criminosos, ao invés de proporcionar
alternativa de recuperação aos presos. As vezes, um jovem rouba um
botijão de gás, vai para a cadeia e sai criminoso. Como V. Exa. disse,
a situação é grave, mas temos, por meio da Comissão de Segurança
Pública, de continuar a envidar esforços para que todos os recursos
possíveis sejam bem aplicados. O Governo Federal vai enviar verbas
para Minas Gerais. Há um grupo de estudiosos discutindo essa
questão.

Ao mesmo tempo em que sou solidária com essas famílias, repito,
tenho o maior respeito pelos policiais civis e militares que têm
cumprido com ética, honestidade, transparência a sua função de
defender o povo brasileiro. Tenho amigos nessa área. Há um Capitão
que mora no nosso condomínio e tenho acompanhado seu trabalho. É
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um risco muito grande generalizar.

Toda generalização é perigosa. Se incentivarmos todos a matarem à
primeira reação, poderemos estar estimulando os que não têm o
mesmo compromisso com a vida a tomarem atitudes que levem a um
ato de injustiça contra trabalhadores, jovens, etc. Obrigada.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço, Deputada Maria
Tereza Lara. Há cinco anos estou exercendo o mandato de Deputado
e temos feito todos os esforços com relação à segurança do Estado.
Na qualidade de Presidente da Comissão de Segurança Pública,
temos cobrado do Governador e do Governo Federal a liberação de
verbas para essa área. Os Deputados da nossa comissão têm feito as
mesmas cobranças, e estamos defendendo as taxas para a
segurança, mesmo não compondo a base do Governo. Entretanto
todos esses esforços são pequenos com relação ao que está
acontecendo nas ruas: o teatro das operações.

Nas ruas, a situação está caótica, e não podemos permitir que vidas
sejam ceifadas por bandidos. Quando dizemos que o policial tem que
matar em legítima defesa, referimo-nos a situações em que o bandido
saca uma arma para ele, pois quem age dessa forma não é cidadão
de bem e não deve estar vivo para matar um policial, tem que ser
morto antes. Esse é o nosso posicionamento, que está previsto em lei.
Obrigado.

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

Deputados, imprensa, público das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, a Carta Magna de um país é o documento maior que
norteia os rumos de uma nação, de seu povo, das Constituições dos
Estados que o compõem. Os direitos à saúde, à educação, à
liberdade de expressão, entre muitos outros, são resguardados e
deveriam, por estarem regidos por uma lei superior, ser respeitados e
cumpridos por todos os Poderes constituídos, seja Legislativo,
Executivo, Judiciário.

Infelizmente, creio que nunca foi realizada uma pesquisa sobre a
porcentagem da população que efetivamente conhece a Constituição
mineira ou Federal e seus direitos ali inseridos. Uma Constituição,
sem que necessariamente o povo esteja ciente, só serve para
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alimentar a distância entre as leis e os direitos dos cidadãos. E esta
Casa não pode permitir fatos desse teor.

O jornal "O Globo", edição de 5/10/2003, de outubro de 2003,
publicou um caderno especial a respeito da nossa Constituição
Federal, que completou 15 anos de mudanças naquele dia, e que,
apesar de ter consolidado nossa democracia, ampliado direitos
sociais, entre outros, ainda guarda segredos e está inacabada,
segundo o próprio veículo de comunicação.

Um dos pontos mais gritantes refere-se às revelações do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Nélson Jobim, que começou a escrever um
livro sobre nossa Carta Magna, o que irá romper um silêncio de 15
anos, após "pacto realizado entre Jobim, então Deputado Federal
Constituinte e um dos relatores do texto constitucional, e o Deputado
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte"
de 1988. Agora, Jobim relata que trechos de nossa Carta Magna
foram incluídos sem votação.

O mesmo assunto também foi objeto de matéria publicada no jornal
"Estado de Minas" e em outros.

Deixo aqui minha mensagem, para que os meus colegas federais
possam avaliar mais profundamente os fatos narrados pelo Ministro
Nélson Jobim e para que promovam uma revisão constitucional ou
qualquer outra ação que possa validar os direitos e os deveres do
nosso povo brasileiro e mineiro. A Constituição Federal já possui 40
emendas. A necessidade de estudar sua reformulação faz-se urgente.
Podemos dizer que, em 1988, quando foi promulgada, a idéia central
focalizava o regime jurídico único na administração pública, e, com as
próprias reformas instituídas pelas emendas, existe hoje um retorno à
administração pública dos regimes jurídicos mistos: celetista e
estatutário. Aconteceu, nos últimos 15 anos, uma total mudança de
posicionamento entre os entes federados, referente à tributação, à
política, ao direito urbanístico, ao direito agrário, etc. Faz-se premente
a necessidade de uma revisão mais abrangente da Constituição e,
quem sabe, de outra Constituinte.

Um país democrático não pode fechar os olhos ao perceber o grito
silencioso de sua população, que clama por justiça e dignidade
humana.
Abordarei também outro assunto, referente aos 86 anos de
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funcionamento do Lions Clube Internacional, que, atualmente,
possui mais de 43 mil clubes de serviço, distribuídos em
aproximadamente 190 países e áreas geográficas, contando com os
serviços de 1.400.000 sócios voluntários, incluindo-se aí milhares de
brasileiros.

O Lions Clube Internacional, por meio de seus diversos distritos,
possui atuação mundialmente destacada no campo social, com
incessantes ações de assistência e de promoção voltadas para as
comunidades carentes, com a realização de cursos de capacitação
profissional, de ações preventivas de saúde e de outros
procedimentos assistenciais e promocionais necessários ao bem
comum.

O Distrito LC-4, leal aos princípios leonísticos, segue criterioso
objetivo de trabalho solidário e dedicado, razão pela qual deve receber
as nossas congratulações pela data festiva, representando o Lions
Internacional; além do Lions Clube de Curvelo, do qual faço parte e
cujas acões ainda acompanho.

O dia 8 de outubro também está reservado à celebração do Dia
Mundial de Serviço Leonístico, ou Dia Mundial do Leonismo. Nesse
mesmo dia, comemoraram-se os 86 anos de fundação do Lions Clube
Internacional, idealizado pelo agente de seguros Melvin Jones, em
Chicago, Estados Unidos, no ano de 1917.

Trata-se de um trabalho totalmente voluntário, que deve ser
encorajado sempre. Essa lembrança é um agradecimento aos
incontáveis benefícios que o Lions oferece às comunidades,
estimulando, assim, que os "leões", as "domadoras" e os jovens "leos"
dêem prosseguimento a tão importante missão.

Parabéns a todos que fazem parte do Lions Clube Internacional.
Continuemos sempre assim, prestando serviços voluntários às nossas
comunidades mais carentes.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro amigo Deputado Doutor
Viana, Sr. Presidente e Srs. Deputados, parabenizo também o Lions
Internacional. Sou sócio fundador do Lions Clube Nova Serrana, onde
já promovemos várias campanhas para ajudar toda a região. Nova
Serrana não possuía área de lazer.

Foi por meio do Lions Clube que conseguimos construir, naquela
cidade, um clube hoje respeitado não só em Nova Serrana, mas
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também em toda a região. Como última investida junto ao Lions
Clube, na última semana, tivemos, em Nova Serrana, a presença da
Presidente do Banco do Povo. Na ocasião, não tivemos o apoio do
Prefeito na celebração de convênio para instalar o Banco do Povo em
nossa cidade. Fá-lo-emos por intermédio do Lions Clube. Além de
campanhas beneficentes, o Lions Clube também está ajudando em
outros setores. A idéia do Banco do Povo é nossa. A Presidente
Ângela Coutinho gostou muito dessa idéia e quer levá-la a outras
cidades do interior do Estado, que também não tiveram oportunidade
de instalar o Banco do Povo, em convênio com as Prefeituras.
Obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Isso mostra, mais uma vez, que as
obras do Lions não são só assistenciais, mas também promocionais.
Desejo também antecipar minhas felicitações aos professores, que
amanhã comemoram o seu dia. A situação está difícil para muitos
mestres abnegados, principalmente os de escolas públicas, mas nem
por isso nossos valorosos professores e professoras demonstram
desinteresse em sua nobre missão de repassar conhecimentos.
Continuam firmes na profissão que escolheram contribuindo para a
formação intelectual de nossas crianças e jovens, na busca de um
futuro melhor. Parabéns!

No "Bom Dia Minas" de hoje, assisti a uma denúncia feita por
servidores do Estado, da cidade de Pouso Alegre, sobre o
atendimento do IPSEMG, afirmando que os servidores públicos estão
sem nenhuma espécie de atendimento, apesar de contribuírem para o
IPSEMG. Os hospitais declaram que houve diminuição nos valores de
repasse mensal pelo IPSEMO. Além disso, existem débitos referentes
ao último trimestre do ano de 2002. Os servidores ressaltaram ainda a
falta de credenciamento de médicos, dentistas e outros profissionais,
clínicas e laboratórios.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. Parabenizo
V. Exa. pelo pronunciamento. Com relação ao último tópico, que se
refere ao IPSEMG de Pouso Alegre, manifesto-lhe que a Assembléia
Legislativa, por meio da Comissão Especial, sabatinou hoje o Dr. Hélio
César Brasileiro. Ouvimos dele longa nota explicativa dos fatos que
acontecem em Pouso Alegre e outras cidades. Pela seriedade,
competência e transparência com que dirigirá os destinos do IPSEMG,
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temos esperança de que encontrará soluções para Pouso Alegre,
Governador Valadares e.demais cidades do Estado.

Vários questionamentos foram feitos pelo Deputados Neider
Moreira, Fahim Sawan, relator desta matéria, e Maria Tereza Lara,
Presidente da Comissão. Ficamos esperançosos quanto ao
restabelecimento do atendimento aos servidores do Estado, que
necessitam do hospital do IPSEMG. O IPSEMG é referência para o
Estado. O Dr. Hélio Brasileiro e toda sua equipe, em breve, resgatarão
a credibilidade que o IPSEMG sempre teve. Pela vontade do
Governador Aécio Neves, o IPSEMG tornar-se-á modelo em termos
de benefícios e aposentadorias para todos os servidores.

Porém, a palavra do Presidente nos tranqüilizou. Tenho certeza de
que verificará a situação da região de Pouso Alegre.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. E importante vermos a decisão do nosso Presidente.
Estive com o Dr. Hélio Brasileiro e percebi que o Governador acertou
ao indicá-lo. Parece que esta Casa aprovará sua indicação,
regularizando a situação para que ele possa mostrar seu trabalho, sua
vontade, sua competência e sua capacidade para resgatar a
credibilidade do nosso Instituto.

Consultado o IPSEMG, a reportagem noticiou que aquele Instituto
atende 400 mil servidores e que, se houve diminuição, foi porque não
existe lei autorizativa. E a Assembléia Legislativa é que faz as leis.

A repórter também informou que consultou esta Casa e,
infelizmente, não existe nenhuma lei que trata do assunto em
tramitação. Discordo do fato, uma vez que aprovamos, em 15 de julho,
uma lei que veio do próprio Executivo autorizando o Estado a abrir
crédito suplementar no valor de R$36.532.084,00 a pedido do atual
Governador, para sanar um déficit da administração passada,
especialmente às questões referentes aos débitos com o IPSEMG nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2002.

Também não aprovamos nenhuma lei que diminuísse O leque de
atendimento do IPSEMG. Por isso informo que estamos confiantes na
atuação do Dr. Hélio Brasileiro; e estou à disposição da reportagem,
como médico, como parlamentar e como cidadão preocupado com os
rumos da saúde em nosso Estado, para esclarecer quaisquer dúvidas
sobre o assunto. Obrigado!

rs



710
* - Sem revisão do orador.

28 Parte (Ordem do Dia)
V Fase

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

Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do

art. 82 do Regimento Interno e considerando que o art. 167, § 1°, do
Diploma Regimental dispõe:

"Art. 167 - A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida
em definitivo e tempestivamente pelo Presidente da Assembléia.

§ 1° - Quando a decisão for relacionada com o texto constitucional,
poderá o Deputado suscitante dela recorrer para o Plenário, ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça", deixa de receber recurso do
Deputado Chico Simões, solicitando que a Presidência reveja a
decisão proferida em 7/10/2003, relativa a questão de ordem
formulada pelo ilustre parlamentar a respeito da prejudicial idade de
dispositivos contidos nos Projetos de Lei n os 1.078 e 1.079/2003,
ambos do Governador do Estado.

Entende esta Presidência que não há procedência no pleito, pois
claro está que o recurso é cabível somente quando a decisão for
relacionada com o texto constitucional, o que, definitivamente, não é o
caso. A questão de ordem e a decisão desta Presidência referem-se,
exclusivamente, ao inciso 1 do art. 284 do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83 do Regimento Interno, torna sem efeito despacho proferido na
reunião ordinária realizada em 7/10/2003, referente à anexação do
Projeto de Lei n°1.149/2003.

Assim sendo, a Presidência encaminha o projeto às Comissões de
Justiça, Meio Ambiente e Fiscalização Financeira para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83 do Regimento Interno, torna sem efeito despacho proferido na
reunião ordinária realizada em 13/8/2003, referente à anexação do
Projeto de Lei n° 953/2003.

Assim sendo, a Presidência encaminha o projeto às Comissões de
Justiça e do Trabalho para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83 do Regimento Interno, torna sem efeito despacho proferido na
reunião ordinária realizada em 25/2/2003, referente a projeto de lei do
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre os critérios de seleção e
admissão de estudantes da rede pública estadual de ensino em
universidades estaduais e dá outras providências.

Assim sendo, a Presidência atribui ao projeto de lei o n° 1.177/2003,
determina que a proposição seja anexada ao Projeto de Lei n°
272/2003, nos termos do § 2 1 do art. 173 do Regimento Interno,
sendo-lhe assegurada a precedência em relação às demais
proposições apensadas.

Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 1.621/2003, da Comissão de Segurança Pública;
1.625/2003, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.626 e 1.627/2003,
das Comissões de Saúde e de Administração 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
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Saúde - aprovação, na 23 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
nos 748/2003, do Deputado João Bittar, 88312003, do Deputado
Márcio Passas, 921/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e
972/2003, do Deputado Ricardo Duarte; e dos Requerimentos nos
1.521/2003, da Comissão de Educação, e 1.534/2003, da Comissão
de Administração Pública; de Turismo - aprovação, na 25 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 1.429/2003, do Deputado Alberto
Pinto Coelho, 1.447/2003, do Deputado Paulo Casar, 1.448 e
1.449/2003, do Deputado Paulo Piau, e 1.501/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 23' Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 1.483/2003, do Deputado Paulo
Cesar, 1.493/2003, do Deputado Doutor Viana, e 1.502/2003, do
Deputado João Bittar; de Meio Ambiente - aprovação, na 24a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos nos 1.498/2003, do Deputado Leonardo
Quintão, 1.506/2003, do Deputado Fábio Avelar, e 1.510/2003, do
Deputado Weliton Prado; de Segurança Pública - aprovação, na 19a
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n os 843/2003, do Governador
do Estado, e 868/2003, do Deputado Neider Moreira, e do
Requerimento n° 1.570/2003, do Deputado Sargento Rodrigues; e de
Administração Pública - aprovação, na 20 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1.491 e 1.582/2003, da Deputada Ana Maria

Resende, 1.495/2003, do Deputado Leonardo Quintão, 1.522/2003, da
Comissão de Saúde, 1.572/2003, da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira, 1.581/2003, do Deputado Alberto Bejani,
1.593/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 1.596/2003, do Deputado
Miguel Martini, e 1.598/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Doutor Ronaldo, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 928/2003, e Maria Tereza Lara e outro, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.074/2003 (Arquivem-se
os projetos.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Biel Rocha, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.878/2001; nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
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requerimentos dos Deputados Célio Moreira (4), solicitando que os
Projetos de Lei n

o
s 814, 1.039, 1.040 e 1.059/2003 sejam

encaminhados às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu
parecer; Leonardo Moreira (2), solicitando que os Projetos de Lei n°
221 e 892/2003 sejam enviados às comissõs seguintes a que foram
distribuídos, uma vez que as Comissões de Turismo e de Justiça,
respectivamente, perderam o prazo para emitir seus pareceres; Miguel
Martini, solicitando que o Projeto de Lei n° 8/2003 seja enviado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão do
Trabalho perdeu o prazo para emitir seu parecer; Rogério Correia,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.071/2003 seja enviado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e Sargento Rodrigues,
solicitando que o Projeto de Lei n° 823/2003 seja enviado à comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu o prazo para emitir seu parecer.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para votação, mas a existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Miguel Martini, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público nas galerias,
gostaria de tratar de dois assuntos nesta tarde. O primeiro refere-se à
questão trazida pelo Líder da Oposição, Deputado Rogério Correia.
Desde já, conclamo, juntamente com ele, todos os mineiros e belo-
horizontinos para estarem na Praça Sete, amanhã, às 15 horas.
Gostaria de somar-me ao Deputado Rogério Correia nessa

convocação para estar na Praça Sete, até mesmo para questionar o
Prefeito Fernando Pimentel sobre como e onde colocou
R$5.000.000,00, naquele pirulito. Quando as pessoas forem lá, seria
bom que levassem as faixas perguntando onde estão os
R$5.000.000,00 gastos e qual a ordem de prioridade do Prefeito do
PT.

0 Deputado Célio Moreira* (em aparte) - V. Exa. é testemunha das



714
várias vezes em que questionei o desperdício do dinheiro público
aplicado na Praça Sete, enquanto os hospitais, escolas, vilas e favelas
estão precisando de obras. Há anos, Belo Horizonte não tem uma
obra estruturante. Além disso, no Barreiro, por exemplo, no Bairro
Milionários, há uma estação em que foram aplicados milhares de
reais, em convênio com a ACESITA e que foi derrubada. Como é que
se joga dinheiro público fora? O povo paga seus impostos, e toda a
região do Barreiro está se perguntando o que foi feito com o dinheiro.
Gastar R$5.000.000,00 na Praça Sete coloca em dúvida quais sejam
as prioridades de Belo Horizonte. Não seriam os leitos neonatais? Ou
as famílias desabrigadas com as chuvas? Quantas moradias
poderiam ser construídas com esse dinheiro? E o pronto-socorro de
Venda Nova? Há tantas parcerias sendo feitas entre os Governos
Federal, Estadual e municípios, por que não se resolve a questão da
rodoviária? E a BHTRANS fecha ruas, derruba estação ponto etc. E
as obras do Orçamento Participativo que já foram aprovadas e não
são concluídas?

O Deputado Miguel Martini - Parece que adotaram o "xô tarifaço",
"xó INSS da UNIMED".

O Deputado Célio Moreira* (em aparte) - "Xô lazer", estão cobrando
taxas nos campos de futebol amador.

O Deputado Miguel Martini - O que desejai!nos é conclamar a
sociedade belo-horizontina para ir à Praça Sete perguntar onde está o
dinheiro da UNIMED que a Prefeitura de BH não quis receber. Será
que "xô tarifaço" é isso, não querer receber?

Mas, ao mesmo tempo, queremos perguntar se a prioridade de Belo
Horizonte era rasgar o concreto - que estava bom - fazer outro, limpar
o pirulito da Praça Sete e gastar R$5.000.000,00? Essa é a prioridade
do PT e do Governo Fernando Pimentel? Enquanto isso, fecha-se o
atendimento do pronto-socorro do Hospital da Baleia e do Hospital
Universitário São José.

O Deputado Célio Moreira* (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
contratei algumas pessoas para fazer levantamento das construções
realizadas em outros municípios, como Ribeirão das Neves, Santa
Luzia e Sabará, onde houve doação de dinheiro pela Prefeitura.
Passarei os valores. Vemos propaganda no horário nobre das
televisões, nos jornais e nas revistas. Esses R$5.000.000,00 não
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incluem a festa. Realizou-se uma festona.

• Deputado Miguel Martini - E ninguém fala da verba de publicidade.
• Deputado Célio Moreira* (em aparte) - Não falam quanto gastam.
• Deputado Miguel Martini - Em torno de R$16.000.000,00.
• Deputado Célio Moreira* (em aparte) - Daria para construir

quantas moradias, postos de saúde e hospitais?
Então, farei o levantamento e, no máximo em duas semanas, levarei

ao conhecimento dos senhores e de toda a comunidade quais são as
prioridades do Governo Municipal. O jornal "Estado de Minas", nos
últimos quatro dias, fez matéria sobre o abandono e o descaso da
grande metrópole de Minas, Belo Horizonte. A Pampulha precisa de
obras de recuperação da lagoa. Mas só vemos obras na Pampulha,
na Praça Sete, na Praça da Estação e no trevo do Belvedere. E as
comunidades carentes, mais pobres, como ficam? Estão apenas
maquiando Belo Horizonte.

Ano que vem, acredito que a avaliação - contribuiremos nessa
divulgação - será que Belo Horizonte está carente de empreendedor,
de um administrador que não dê tapinhas nas costas, mas pegue e
faça.

• Deputado Miguel Martini - Belo Horizonte precisa de pessoa séria.
• Deputado Célio Moreira* (em aparte) - Não precisa gastar dinheiro

com publicidade para divulgar o que fez. Não fez mais que a
obrigação. O povo pagou os impostos, e o dinheiro foi investido em
obras. Precisamos de obras estruturantes na Capital.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado. Lembro-me de
que o saudoso Mário Covas dizia que não gastava dinheiro com
publicidade, ao invés disso, ele o traduzia em obras. Fez obras
maravilhosas no Estado. O Vice-Governador que assumiu não teve
tempo de inaugurar todas as obras realizadas pelo competente Mário
Covas.

Aqui, parece-me que não é essa a prioridade. Vi nesse folheto que
me foi entregue pelo Deputado Rogério Correia: taxa de atendimento,
ocorrência, solicitações feitas à Polícia Militar, 12.49. Para discutir a
questão e até influir no seu aperfeiçoamento, temos de partir de fatos
verídicos, senão cada um fala o que quer. Não há como discutir coisas
irreais. O que acontece em relação a essas taxas?

Elogio a competência do Deputado Rogério Correia, porque
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desqualifica a razão principal para a cobrança de determinadas
taxas. Diz que, contrariando os economistas, os contadores e todos os
documentos oficiais do Estado, o Governo não tinha
R$2.300.000.000,00 de déficit. Isso é a contabilidade que mostra;
esses números não foram inventados.

E o déficit de 1,4 apresentado na LDO também fundamenta-se na
sustentação contábil dos fatos. A previsão era reduzir apenas
R$1.000.000.000,00, mas, se reduziu mais que isso este ano, trata-se
de competência gerencial-administrativa. Aqui se enxugou o excesso
de pessoal das secretarias e dos órgãos. Em contrapartida, o Governo
Federal criou ministérios e órgãos para acertar o emprego dos
companheiros que perderam as eleições. O fato é grave porque há
déficit para o próximo ano. Mas pode ser revertido. Esse é o trabalho
do Governador e equipe, e nossa responsabilidade é abrir discussão
para reverter o déficit. Assim, ajudaremos não apenas o Governo, mas
também o povo de Minas Gerais.

Como não concordamos com muitas taxas que vieram como
propostas, estamos propondo ao Governador que as modifique.
Estamos trabalhando com afinco na questão, já que não queremos,
diferentemente do Governo Federal, que o comprometimento do PIB,
de 36%, aumente para 41% com a reforma tributária. Em Minas, há
sensibilidade para minimizar o indispensável. O Estado não apresenta
condições de investir nem ampliar os mecanismos de segurança do
Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar. A Polícia Militar
precisa de aproximadamente 3 mil homens. O Governo contratará
agentes penitenciários para desobrigar a Polícia Militar da guarda de
presos. Em incêndios com maiores proporções, o Corpo de Bombeiros
encontra obstáculos, pois não dispõe de escadas "Magiro" adequadas.

Qual a postura do Governador? Torce para que não aconteçam
acidentes ou toma medidas para suprir a deficiência, cobrando dos
que usam o serviço de segurança para fins particulares e angariando
recursos para dar à sociedade como um todo. Em festinha particular
em clube bacana da Zona Sul, contratam a segurança da Policia
Militar, carros, viaturas e homens; esses pagam para que outros
tenham garantida a segurança. Entretanto, nenhum cidadão pode
pagar um centavo por qualquer atuação das policias e do Corpo de
Bombeiros em ações de segurança inerentes ao Estado.
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Se houver um assalto ou ameaça de assalto a sua casa e a

Polícia Militar for acionada, não se pagará nem um centavo, porque
isso é uma obrigação do Estado. Discutimos o que faremos para que
a taxa relativa ao Boletim de Ocorrência não exista. No caso de
vítimas, a responsabilidade e a obrigação é do Estado, que deve
cumpri-ia. O BO não está previsto nesses casos, mas naqueles em
que o indivíduo, num acidente sem vítimas, tem o seu veículo
abalroado. Precisa do 60 para reivindicar o seu direito com o seguro,
no embate com a justiça e etc. Então, o que está em jogo é o
particular, e não o público. Sem a presença da polícia, poderá ir a uma
delegacia para fazer o registro de ocorrência e não pagará nada.
Porém, cobrar-se-á a taxa se desejar a presença da perícia ou da
polícia, porque é interesse particular. Aliás, nesses casos também
discutimos a não-cobrança da taxa. Quais os caminhos que nós, da
base governista, buscamos? Desejamos que haja vinculação entre a
receita e o benefício previsto, ou seja, que o recurso seja destinado à
segurança pública, quer seja para as Polícias Civil e Militar, quer seja
para o Corpo de Bombeiros.

Hoje a PM vive profundas dificuldades financeiras. Na maioria dos
municípios, precisa contar com a benevolência do Prefeito para
abastecer suas viaturas a fim de se deslocar. Não há recursos para as
peças de reposição. Logo, esse recurso possibilitará não só a
ampliação do número de viaturas e de policiais militares, como
também as verbas de custeio necessárias para o pleno funcionamento
da PM. Seria bom que esses fatos não acontecessem.

Na realidade, o Governador Aécio Neves assumiu um Estado
quebrado. O déficit e a folha de pagamento eram altíssimos. Nos
últimos quatro anos nada foi realizado, acarretando um verdadeiro
desastre. A nossa educação, que se encontrava em 1° lugar, caiu para
o 40 lugar. Aliás, perdemos para nós mesmos. A saúde estava um
caos. Então, o Governador deve trabalhar todas essas questões,
principalmente a segurança pública, que é a palavra de ordem do
Brasil e do mundo. O nosso País sofre muito com a falta de
segurança. Devemos atacar esse problema.

A taxa é prevista para uma contraprestação de serviço. Quer dizer,
paga quem utilizar; do contrário, não paga. Perdíamos receita para o
Paraná, que cobrava das locadoras IPVA mais baixo que Minas
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Gerais. Isso é a guerra fiscal. Não é justo que outros Estados, que
emplacam os veículos, recebam o IPVA dos que circulam em Minas. E
correto que isso seja proibido por lei. Mas depende de legislação
federal, que esperamos seja votada no Congresso Nacional. Enquanto
isso não ocorrer, perderemos? Não, porque, no mesmo nível,
traremos esses veículos para serem emplacados em Minas Gerais.
Há uma lógica nisso. Quem possui um veículo de R$100.000,00 ou
R$150.000,00 pode pagar mais imposto que o que possui um de
R$2.000,00. Isso não se refere aos veículos de transporte de carreto,
mas aos veículos chiques, utilizados para passeio e lazer. Aliás, esse
é um direito deles. Devemos cobrar dos que possuem mais e
preservar os que possuem menos condições.

Deputado Rogério Correia, certamente V. Exa. me apoiará quanto à
questão da aplicação de certas taxas. Por exemplo, hoje muitas taxas
que os cartórios cobram podem ser reduzidas, pois estão em
desequilíbrio.

As taxas servirão para reduzir as contribuições que hoje são
cobradas e que estão superestimadas. Queremos trabalhar com o
objetivo de reduzi-Ias, ou quem sabe até de recebê-las e transferi-ias,
como fizemos aqui com a questão do selo de fiscalização. Cerca de
60, 70, R$80.000.000,00 que não estavam indo para o Estado, para
os cofres públicos, por uma lei de nossa autoria, lei do selo de
fiscalização, podem ser cobrados pelo Estado, permitindo toda a
reforma do Poder Judiciário, que nos deu a honra de receber da
Corregedoria uma medalha pelo benefício prestado ao Poder
Judiciário em Minas Gerais. Enquanto temos cartórios de registro civil
passando por profundas dificuldades, temos cartórios de imóveis, de
protestos, de notas ganhando rios de dinheiro. Temos que fazer essa
correção.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
acredito que todos os Deputados tenham recebido em seus gabinetes
correspondência da Câmara Municipal de Belo Horizonte em que a
Vereadora Neuzinha Santos, que foi péssima administradora na
Regional Barreiro, convida para a comemoração dos dez anos do
Orçamento Participativo. 'Tenho a honra de convidar V. Exa. e família
para a reunião solene em comemoração aos dez anos do Orçamento
Participativo."
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O Deputado Miguel Martini - A Praça Sete estava no Orçamento
Participativo?

• Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Não, não é prioridade.
• Deputado Miguel Martini - Não foi executada. Todos os outros

foram executados.
• Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Não.
• Deputado Miguel Martini - Não?
• Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Não foram executados. Fui

delegado do CONFORÇA, participei, nos primeiros anos, do
Orçamento Participativo, mas depois virou enganação.
Administradores e alguns Secretários da Prefeitura fretam ônibus e
levam todos os funcionários das Regionais e das Secretaria. Tenho
certeza de que a essa audiência pública na Câmara Municipal
comparecerão mais funcionários da Prefeitura do que a comunidade.
A comunidade está indignada, porque vota no Orçamento
Participativo, e as obras não são concluídas.

• Deputado Miguel Martini - A obra da Praça Sete foi concluída.
• Deputado Célio Moreira (em aparte)* - A Praça Sete não foi obra

prioritária, por isso não entrou no Orçamento Participativo. A obra da
Praça Sete é eleitoreira. Gastou-se muito dinheiro público ali para
turista ver. Quando saímos da Antônio Carlos, da Afonso Pena, da
Amazonas, começamos a ver a diferença. Quando vamos nos
aproximando da periferia, começamos a ver a diferença. São dez anos
de Orçamento Participativo. As comunidades são colocadas para
brigar porque as prioridades são muitas, e depois os delegados eleitos
se reúnem e fazem acordo para aprovar determinada obra. Começam
a afunilar.

• Deputado Miguel Martini - Mas não é o povo que decide?
• Deputado Célio Moreira (em aparte)* - E, mas aquele que vai com

muita esperança e expectativa de ser atendido fica para trás, e
aqueles mais espertinhos combinam com os delegados e as obras
prioritárias, como já falamos aqui, ficam realmente para depois, para
as próximas reuniões do Orçamento Participativo. Na reunião do
Orçamento Participativo levam os ônibus com as pessoas, oferecem
um copinho de água e uma maçã para falar de todas as obras da
administração, para fazer propaganda, mostram quais são as
prioridades, mas, na hora de decidir, decidem por aquelas em que há
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pessoal levantando bandeira, em que há líderes simpáticos ao
partido.

Infelizmente, as comunidades mais carentes ficam nessa situação.
V. Exa. está convidado, o Deputado Leonardo Quintão deve ter
recebido o Orçamento Participativo. Vemos que obras de 1994, 1995,
1997 e 1998, aprovadas no Orçamento Participativo, não foram
executadas. Acredito que há gente que ainda cobra obra de dez anos
atrás.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Célio Moreira.
O Congresso Nacional, o Palocci, o José Dirceu e o Presidente Lula

estão tentando, de todas as formas, ampliar a concentração de
receitas na União, aumentando o percentual de comprometimento do
PIB, mas não se está pensando nos entes da federação, nos Estados
e municípios. Ele está dizendo que Minas ganhou, mas não foi pelos
belos olhos do Governador. Foi devido à pressão e ao embate político,
à reivindicação democrática e justa que está sendo feita no Congresso
Nacional.

Minas agora é ouvida. Em razão disso, não estão sendo aprovadas
as propostas mirabolantes que tramitam no Congresso Nacional. Hoje,
os jornais trazem a noticia de que para salvar a reforma estão sendo
atendidos os pleitos dos Governadores. Não sei se podemos chamar
isso de reforma tributária, porque, na verdade, é um remendo
tributário. No Congresso Nacional, estão também sendo
desrespeitadas cláusulas pétreas da Constituição, como no caso dos
entes da federação.

Está havendo ingerência da União nos Estados e municípios. Já
denunciei isso desta tribuna. Estão querendo legislar sobre imposto
genuinamente estadual, o ICMS. Querem retirar do Poder Legislativo
essa competência de legislar sobre impostos estaduais. Em Minas
Gerais criamos a Lei Robin Hood, que tantos benefícios trouxe a
diversos municípios carentes. Se for aprovado o que querem, a Lei
Robin Hood acaba no dia seguinte. Dizem que será feito por uma lei
complementar do Congresso Nacional.

Pela ótica do nobre e competente Deputado Rogério Correia, parece
que o Lula é democrático, respeita a Constituição e é o bonzinho que
faz favores para Minas. No entanto, a história tem outro lado, porque
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não é bem assim. Não se está aprovando o que querem, porque há
uma mobilização política para impedir que façam do jeito que querem.
Achamos que se deve fazer o mínimo reconhecendo-se o papel dos
Estados e municípios.

Dizem que o orçamento precisa ser discutido. Acho também que
deve ser discutido. A Assembléia também discutiu o Orçamento
Participativo em Minas Gerais, mas houve frustração, porque também
não foi cumprido. Como acontecia no município, aconteceu no Estado.
A Assembléia então decidiu não mais fazer Orçamento Participativo,
porque não se cumpria. Cria-se uma expectativa, uma esperança no
povo, mas não se cumpre.

A maior festa do parlamento inglês é o dia em que se vota o
orçamento. Em Minas Gerais, infelizmente, ainda não conseguimos
isso. Temos esperança ainda de que cada parlamentar comece a
perceber a importância disso.

O Governador Aécio Neves está dando sua contribuição, pois está
tratando o orçamento como um instrumento realista, e não como uma
peça de ficção.

Os orçamentos sempre foram feitos, em Minas Gerais, de trás para
a frente. Como a Lei n° 4.320 estabelece que deve estimar-se a
receita e fixar-se a despesa, calculavam a despesa para depois ver
qual seria a receita. Nesse caso, inventavam uma receita que todos
sabiam ser imaginária, e, no final do ano, vinha o déficit.

O Governador foi mais coerente, definiu a receita e a despesa reais,
com um déficit de R$1.400.000.000,00. Essa é a verdade, e isso
significa dizer que ele irá cumprir o orçamento. Aí, sim, passa a ser
interessante para nós, Deputados, discutir o orçamento.

Perdemos o interesse, porque era uma peça de ficção, com
emendas do tipo: asfaltar 100km com R$1.000,00. Eram as benditas
janelas que permitiam ao Poder Executivo mexer no orçamento como
bem entendia. A suplementação girava em torno de 60% ou 70% e, na
verdade, não aprovávamos o orçamento, mas fingíamos que o
aprovávamos.

Agora o assunto é tratado com mais seriedade, e é muito importante
que todos os parlamentares se debrucem sobre ele, pois essa é a
hora de definir as prioridades.

Aproveito a oportunidade ainda para lamentar uma decisão do
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outros lugares, ninguém acreditará, mas isso realmente aconteceu
aqui.

No final do ano passado, fiz aprovar um projeto de lei que, ao que
parece, foi a única que não recebeu o veto do Governador Itamar
Franco. Derrubei o veto de todas as outras, mas não precisei fazer o
mesmo com essa, porque não foi vetada. Ela diz respeito a um
aumento de R$0,20 para R$0,40 na taxa que garante a gratuidade do
nascimento ou óbito, e foi então encaminhada ao Governador Aécio
Neves, que tinha até o dia 15 de janeiro para sancionar ou vetar. Ele
não se pronunciou sobre o assunto e, como diz claramente a nossa
Constituição, nesse caso, a promulgação é tácita: "perdido o prazo de
o Executivo manifestar-se, cabe ao Presidente da Assembléia
Legislativa promulgar". Isso foi feito no dia 16, e, no dia 18, a lei
estava em vigor.

Entretanto, alguém, provavelmente mal-intencionado, no dia 17 de
janeiro, colocou-a para que o Governador vetasse, e, feito o veto,
esse era um ato nulo, pois já havia acontecido a promulgação tácita.
Já era lei, mas em 4 de fevereiro, o Sindicato dos Notários e

Registradores de Minas Gerais entraram com um mandado de
segurança contra o ato de promulgação da Lei Estadual n° 14.579, de
17/1/2003, requerendo a nulidade desse ato e a declaração da
inconstitucionalidade do art. 20 da referida lei.

Apesar de se tratar de uma lei, Deputado Rogério Correia, eles
entraram com um mandado de segurança para sustar os seus efeitos.
Mas essa lei ainda dependia de uma regulamentação da Corregedoria
de Justiça do Estado. Portanto, ainda não tinha efeito. Sendo assim,
não cabia mandado de segurança para a questão. Mas o mandado foi
concedido, apesar do absurdo, e logo depois, recentemente, foi
votado pelo Pleno e mantido. Como a lei já existia, não cabia
mandado de segurança para a questão. Quando muito, caberia uma
ação direta de inconstitucionalidade que não existiu. Mas os atos de
cartório passaram de R$0,20 para R$0,40, porque, equivocadamente,
o Tribunal de Justiça manteve a liminar que sustava o efeito da lei.
Isso é um absurdo! Como já se tratava de uma lei, não cabia mandado
de segurança, pois não tinha efeito imediato, já que dependia de
regulamentação da Corregedoria da Justiça.
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Foi realizada a defesa pela Assembléia Legislativa de Minas

Gerais. Lerei o argumento de defesa de um caso semelhante,
acontecido em outro Estado da Federação. O Ministro Dijaci Falcão
ressaltou que a segurança teve como efeito inevitável a imediata
suspensão da execução da emenda constitucional em tela, àquela
altura já em vigor, sob a alegação de inconstitucionalidade e de
ilegalidade do seu ato de promulgação, por inobservância a preceitos
relacionados a processo de emenda ao texto da Lei Maior. Salientou o
relator que o Tribunal se adiantou em prestação jurisdiconal
impossível, medida que só seria viável pelo Supremo Tribunal Federal
mediante aquela propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
Concluiu que, ao ser atingida pela ordem concessiva da segurança, já
representava a emenda constitucional ato legislativo completo e
acabado, incorporado à integridade do texto da Constituição do
Estado em plena vigência. A Corte Superior do nosso Tribunal de
Justiça deu provimento ao mandado de segurança, considerando nulo
o ato de promulgação da lei pelo Presidente da Assembléia
Legislativa. Esse ato foi praticado no prazo e na forma constitucional,
dada a omissão do Governador do Estado. A Procuradoria da
Assembléia recorrerá desses atos. E claro que sairemos vitoriosos no
Supremo, pois há um caso semelhante. Mas, nesse período todo,
deixou de ser cobrada a taxa. Quando se discute o controle do Poder
Judiciário, há de se questionar essas questões. Mesmo sabendo que
ao ato não cabia uma liminar, que contrariava até mesmo uma
decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi concedida. Depois, na
fase do julgamento do mérito, ela foi mantida, porque esse prazo
permite que esse recurso não seja arrecadado e que alguém ganhe
com isso.

Sem dúvida, aqueles que deixaram de pagar se beneficiaram, em
detrimento dos que poderiam se beneficiar, se houvesse justiça. Trago
essa questão ao Plenário desta Casa, objetivando fazermos uma
reflexão. Temos de nos questionar sobre o nosso verdadeiro papel.
Ademais, é preciso reivindicarmos o espaço que nos cabe, como
Poder fiscalizador, legislador. Não podemos mais conviver com esses
desmandos, desrespeitos à legislação, à nossa Constituição e ao
Presidente do Poder Legislativo de Minas Gerais. Este Poder foi
desconsiderado por ato de um Desembargador.
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Montesquieu previu a independência e a harmonia dos Poderes.

Contudo, é preciso haver respeito entre os Poderes. Temos de exigir,
e não pedir respeito. O Poder Legislativo de Minas Gerais precisa
tomar uma posição, visto que já abrimos mão da competência
fiscalizadora para o Tribunal de Contas. Com  isso, o Poder Legislativo
quase não exerce seu papel fiscalizador, O Tribunal de Contas, órgão
auxiliar do Poder Legislativo, praticamente não nos auxilia. Também
não reivindicamos. Já está passando da hora de o Poder Legislativo
de Minas Gerais começar a exigir respeito. Não dá mais para
fazermos as leis, neste parlamento, para serem descumpridas e
desrespeitadas pelos órgãos e Poderes; não dá mais para deixar
outros legislarem em nosso nome. Leis votadas aqui são
descumpridas e desrespeitadas. O mais grave é que essa foi
desconsiderada. A promulgação realizada pelo Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais foi desrespeitada.

Teremos de fazer outra lei. Essa será julgada, e vamos ganhar, mas
não sabemos quando. Nesse caso, o prazo beneficia aquele que não
quer pagar. E lamentável. Estamos vivendo novo momento em Minas
Gerais e no Brasil. E preciso discutirmos essa questão. Felizmente, o
Poder Legislativo já foi passado a limpo. O que faltava mostrar à
sociedade, há 15 dias, o Presidente mostrou. Abriu o Poder
Legislativo. Agora, é hora de este Poder começar a entrar nos outros
Poderes para exercer seu papel fiscalizador; é hora de exigirmos que
os órgãos e os Poderes também sejam passados a limpo. A
sociedade, nós a representamos. Temos essa responsabilidade, essa
obrigação, e não podemos abrir mão desse dever. Somos o Poder
legiferante, fiscalizador e representativo da sociedade. E assim que
devemos agir.

Cito o exemplo de quando fui Presidente da UNALE. Com muita
alegria, a Assembléia Legislativa do Acre deu um belíssimo exemplo.
Começou a ocupar seu espaço. Temos o mecanismo, a ferramenta, o
instrumento, que é a comissão parlamentar de inquérito. Precisamos
usar mais e melhor esse instrumento. E hora de resgatarmos o papel
do Poder Legislativo.

Não podemos aceitar que um Desembargador, a seu bel-prazer,
sem nenhuma sustentação legal, desqualifique, desrespeite uma
legislação que cumpriu todo o rito previsto. Foi discutida e aprovada
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nos dois turnos, foi para a redação final e, posteriormente, para a
sanção do Governador. Esperou o prazo previsto, o Governador não
se manifestou. De acordo com a Constituição, o Presidente
promulgou. Promulgação tácita. Foi publicada, tornando-se lei.

Um Desembargador, sem mais nem menos, resolve dar uma liminar!
Imaginem se isso vira moda! Uma liminar para uma lei já em vigor!
Será que um Desembargador não sabe o que é isso? Claro que sim.
Se o Ministro do Supremo sabe, ele também sabe. Não caberia
mandado de segurança. Sabe-se lá o que estava pensando o Juiz
quando o expediu! Quando foi a julgamento de mérito, foi mantido,
mesmo com a brilhante defesa da Procuradoria da Assembléia
Legislativa.

Cabe ao Poder Legislativo ocupar seu espaço, pois possui
mecanismos e autorização legal para isso. Só precisa despertar.
Depende de cada parlamentar se perguntar: de que Poder sou? Qual
é a minha missão? Não dá para nos abaixarmos a ponto de, depois,
não termos mais condições de nos levantar. A sociedade depende de
um Poder Legislativo forte. O pior para a sociedade é que os poderes
estejam enfraquecidos. Cabe a nós esse papel. Não temos de esperar
que outros nos façam concessões, mas que nos respeitem e que nos
façamos respeitar. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1 1 turno, dos Projetos de Lei n
os 481 e 568/2003 e,

em 20 turno, dos Projetos de Lei n os 738 e 739/2003, uma vez que
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária de
amanhã, dia 15, 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 23a REUNIÃO ESPECIAL, EM 9110/2003
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Quintão e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Deputado André Quintão -
Palavras do Deputado Leonardo Quintão - Palavras do Subsecretário
Tadeu Barreto Guimarães - Palavras do Sr. Luiz Aureliano Gama de
Andrade - Palavras do Secretário Agostinho Patrús - Palavras do
Secretário Odelrno Leão Carneiro Sobrinho - Palavras do Secretário
Adjunto Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Palavras do Secretário
Aracely de Paula - Palavras do Sr. limar Bastos Santos -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Diizon Meio - Luiz Fernando Faria -

Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Neider Moreira
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 91h15min,

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

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
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Exmos. Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas; Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, Secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Marco Antônio Rodrigues da Cunha,
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico; Aracely de Paula,
Secretário de Turismo; limar Bastos Santos, Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente; Tadeu Barreto Guimarães, Subsecretário
de Planejamento e Orçamento; •Luiz Aureliano Gama de Andrade,
representante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular; e Deputado Leonardo Quintão, membro da Comissão de
Participação Popular.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a discutir o

desenvolvimento econômico dentro do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - relativos ao quadriênio 2004-2007.

Palavras do Deputado André Quintão
Bom dia a todos os presentes nesta audiência pública. Cumprimento

os Deputados Adelmo Carneiro Leão, que representa o Presidente
desta Casa, Deputado Mauri Torres, e Leonardo Quintão, membro
permanente da Comissão de Participação Popular, que coordenará os
debates na parte da manhã; todos os Secretários, representantes do
Governo Estadual, na figura do Deputado Agostinho Patrús, e todos
os técnicos e servidores do Governo do Estado que acompanham
este evento. Na reunião passada registramos a alegria da Assembléia
Legislativa em promover a discussão do PPAG e do PMDI pela
primeira vez na história. Posso também afirmar que é a primeira
experiência em nível nacional. Relatei que estivemos em um encontro
de Presidentes de Comissões de Participação Popular de outras
Assembléias, e não há experiência de processo participativo em
PPAG. Aqui na Assembléia já houve discussões sobre a lei
orçamentária, mas é a primeira vez que ocorrem discussões
envolvendo pessoas e segmentos da sociedade para pensar
organizadamente o rumo estratégico do Estado.

Serei breve, uma vez que a pauta está muito extensa hoje.
Certamente, obteremos informações que subsidiarão os debates em
grupo na parte da tarde. De manhã, haverá uma exposição geral
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sobre os rumos estratégicos na área de desenvolvimento
econômico e sustentável do Estado. No final da manhã haverá uma
parte reservada para os debates. As questões específicas serão
tratadas nos grupos de trabalho. Todos já têm a programação em
mãos. Uma novidade interessante é que as propostas que surgirem
nos grupos poderão ser transformadas em emendas populares,
através da Comissão de Participação Popular. Portanto, é
fundamental a participação de todos nos grupos de trabalho, que se
iniciarão às 14 horas e retornarão ao Plenário a partir das 16 horas.
Em cada grupo de trabalho haverá a apresentação dos projetos
estruturadores pelos respectivos gerentes indicados pelo Governo
Estadual.
Agradeço mais uma vez à Mesa da Assembléia, que apoiou

totalmente a Comissão de Participação Popular, bem como a todos os
setores técnicos da Assembléia Legislativa. Na pessoa do
Subsecretário Tadeu Barreto, agradeço o empenho da Secretaria de
Planejamento. A parceria com a Secretaria de Planejamento, com
certeza, torna o processo mais rico.

A composição desta Mesa denota a importância do evento, com a
presença de praticamente todos os Secretários das áreas afins.
Agradeço principalmente à sociedade civil, razão de ser deste evento.
Este processo não faria sentido sem a organização dos setores.

Dia 16 teremos o Bloco de Desenvolvimento Social. No dia 24, a
.audiência de interiorização, no vale do Jequitinhonha, na cidade de
Araçuaí. E no dia 30, a audiência sobre o choque de gestões, a
reforma administrativa e o funcionamento da máquina pública. Desejo
bom trabalho a todos. E que a partir desses encontros possam ser
aperfeiçoados os projetos em tramitação nesta Casa. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Leonardo Quintão
Bom-dia. Gostaria de cumprimentar o Deputado Agostinho Patrús,

Secretário de Transporte e Obras Públicas do Estado de Minas
Gerais; o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Odelmo Leão Carneiro Sobrinho; o Sr. Marco Antônio Rodrigues da
Cunha, Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; o Deputado Aracely de Paula, Secretário de Turismo; o
Sr. limar Bastos Santos, Presidente da FEAM; o Sr. Tadeu Barreto
Guimarães, Subsecretário de Planejamento e Orçamento; o Sr. Luiz
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Aureliano Gama de Andrade, representante do Conselho de
Desenvolvimento Nacional; meu amigo Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular; Deputado Ermano
Batista, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; senhoras e senhores, como membro da Comissão de
Participação Popular, fico feliz de estar participando deste debate em
prol do desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Cumprimento
também a Deputada Ana Maria Resende, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, a Vereadora Ana Pascoal, minha companheira de Câmara
Municipal, Deputado Padre João, Deputados Paulo Piau e José
Henrique, Presidente da RURALMINAS, Deputados Eduardo Brandão,
Laudelino Augusto, Luís Humberto Carneiro, Weliton Prado, Dinis
Pinheiro, Carlos Pimenta. Fico feliz com a participação de toda a
Assembléia em favor do desenvolvimento econômico de Minas
Gerais.

Senhoras e senhores, em 2001, o PIB de Minas Gerais atingiu cerca
de R$115.000.000.000,00. Na área agropecuária, os produtos café,
leite e carne bovina representam 57% do nosso "agrobusiness",
deixando também a parte mineral como carro-chefe da nossa
indústria.

No ano de 1960, a indústria estadual era de 37,5%, passando para
51% em 1999. Temos muito ainda que avançar. Fico feliz com a
participação do Secretário da Agricultura, pois Minas Gerais é um
Estado onde o 'agrobusiness" tem muito que desenvolver. Tenho
discutido muito essa política, principalmente com os cafeicultores, que
muito têm sofrido com o baixo preço de suas mercadorias, pois ainda
se vende o café em saca para a Europa e os Estados Unidos com um
preço reduzido de "commodity" e lá passa pela industrialização,
conseguindo um preço agregado de mais de 500%. Minas Gerais tem
toda a capacidade, com a indústria, com o apoio do Governo, de
ajudar os cafeicultores a se organizarem através de cooperativas,
associações, diálogo, para que esses maquinários venham a ser
instalados no Brasil sem nenhuma dificuldade e o valor agregado fique
no Brasil. O setor de leite está muito desenvolvido, não fica aquém de
outros Estados nem de outros países, mas, com o apoio do Estado,
poderemos avançar muito nesse sentido.

0 setor mineral, um dos carros-chefes da nossa indústria, da
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economia mineira, tem reservas para mais de 15 anos, sendo uma
grande parte exportada para outros países, como o Japão, onde é
transformada em mercadorias e em aço. Depois disso, volta para o
Brasil em forma de maquinários.

Minas Gerais é um Estado estratégico geograficamente para a
expansão da economia brasileira. Se estudarmos o PIB brasileiro e
observarmos os 800km ao redor de Minas Gerais, veremos que 65%
do PIB estão aqui. Minas Gerais se encontra em ótima posição
geográfica para o desenvolvimento econômico brasileiro.

Hoje se consagram o diálogo e o desenvolvimento por meio da
Comissão de Participação Popular. Deixo o meu agradecimento ao
Presidente Mauri Torres, ao Presidente dessa Comissão, Deputado
André Quintão, que muito lutou pela sua instalação na Assembléia
Legislativa. Com isso, inauguramos um ciclo no Brasil de diálogo com
a comunidade, as associações, o terceiro setor. Tenho a certeza de
que, num futuro próximo, todas as Assembléias Legislativas terão uma
comissão de participação popular, dando condições para que o
cidadão venha oficialmente, independentemente de Deputados,
comunicar-se diretamente com a instituição.

Palavras do Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães
Bom-dia. Inicialmente, cumprimento os membros da Mesa, na

pessoa do Deputado Leonardo Quintão, e os Secretários de Estado,
na pessoa do Secretário de Transportes e ex-Presidente desta Casa,
Deputado Agostinho Patrús.

Quando o Deputado André Quintão procurou o Poder Executivo,
especialmente o Secretário de Planejamento, Antônio Augusto
Anastasia, sua idéia era compartilhar, abrindo a discussão do
planejamento estratégico para outros setores da sociedade mineira.
Estamos fundamentados na premissa que norteia o nosso
planejamento, o conceito de desenvolvimento como missão de todos.
Um espaço econômico só consegue maior capacidade de mobilizar os
diversos atores importantes para o planejamento e o desenvolvimento
se houver um envolvimento deles. A capacidade de as elites locais se
articularem, formando o que é chamado na literatura de "capital
social", possibilita maior dinamismo da região. Então, essa iniciativa
se insere nesse conceito de desenvolvimento.

Inicialmente, darei uma visão geral do processo de planejamento,

rÀ



731
para depois cada Secretário de Estado ou representante abordar
mais a questão específica da sua área. O processo de elaboração do
planejamento estratégico do Estado de Minas Gerais é composto por
três instrumentos. O primeiro deles é o PMDI, cujo objetivo é pensar a
estratégia de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais a longo
prazo. Essa é uma inovação da Constituição Mineira do final da
década de 80.

O PPAG é um instrumento que existe em todos os Estados
federados e também na União, com o objetivo de planejar e estimar
valores para os próximos 4 anos. No Governo Federal é chamado
PPA e, no nosso Estado, PPAG. Portanto, é o plano do período de
2004 a2007.

O orçamento é o instrumento do planejamento que faz com que as
coisas aconteçam a cada ano, é a distribuição dos recursos entre as
ações definidas no planejamento. Essa é a idéia principal que norteia
esse processo de planejamento estratégico de Minas Gerais.

A construção desse processo iniciou-se com o diagnóstico da
situação, para responder à questão "onde estamos?" Isso foi bastante
facilitado porque o BDMG, ao longo do ano passado, fez um trabalho
chamado "Minas Gerais no Século XXI", que nos deu uma visão geral
do Estado. A partir disso, utilizamos uma metodologia de pensar o
futuro de Minas Gerais em 2020, usando uma tecnologia de cenários
exploratórios, quando analisamos quatro cenários alternativos para o
Estado em 2020. A metodologia não é prever como será o Estado de
Minas Gerais em 2020, mas analisar as possibilidades para a
economia e a sociedade mineira em 2020 e, a partir dessa análise,
verificar quais são as oportunidades e riscos que temos na caminhada
até lá.

Também foi construído um cenário normativo. Solicitamos a alguns
membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que
pensassem sobre o futuro que queremos, para responder à questão
"Onde queremos chegar?." Com os cenários exploratórios,
respondemos à questão "Onde podemos chegar?." Com o cenário
normativo, que é uma visão de futuro desejada e factível, temos, no
documento, o futuro da Minas Gerais que queremos.

O fórum do colegiado de gestão governamental é o fórum do Poder
Executivo, composto por todos os Secretários de Estado. Para esses
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eventos, porém, esse colegiado foi ampliado, com a presença de
todos os secretários adjuntos e subsecretários, quando começamos a
responder à questão "Como podemos chegar lá?". No documento,
temos as orientações estratégicas para o período de 4 anos.
Compondo essas orientações estratégicas, temos uma relação de
iniciativas estratégicas, que apresentam as pontes entre o presente e
o futuro, indicando como poderemos chegar a esse futuro desejado.

Depois da construção dessas iniciativas, o Colegiado de Gestão
Governamental, com os Secretários de Estado, Secretários adjuntos e
Subsecretários, selecionou a carteira dos 30 projetos estruturadores
que compõem o PPAG. Compõem também o PPAG os demais
programas prioritários dos diversos sistemas operacionais, dos
diversos órgãos e entidades do Governo. E, a partir do PPAG,
apresentamos ) orçamento de 2004 e apresentaremos os futuros
orçamentos. O orçamento de 2004 é o espelho do primeiro ano do
PPAG.

Lembro que esse processo foi consolidado. O PMDI é construído
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sociál, composto por
vários representantes da sociedade mineira além do Poder Executivo,
inclusive representantes do Poder Legislativo. Portanto, quem
apresenta o PMDI à Assembléia é o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social.

Rapidamente, para dar uma visão de conjunto das orientações
estratégicas, temos, em primeiro lugar, a definição de visão de futuro
de Minas Gerais: tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver,
com base no índice de Desenvolvimento Humano - 10H. Vamos
monitorar essa visão de futuro, com a evolução do IDH. Nos cenários
exploratórios, foram quantificadas duas variáveis para 2020: o 10H
provável e o PIB mineiro. Nossa visão de futuro é tornar Minas Gerais
o melhor Estado para se viver.

Foram definidas três opções estratégicas: reorganizar e modernizar
a administração pública estadual, promover o desenvolvimento
econômico e social em bases sustentáveis e recuperar o vigor político
de Minas Gerais.

A partir dessas opções estratégicas, o Colegiado de Gestão
Governamental definiu quais são os objetivos prioritários do Governo,
o que foi também aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento



733

Econômico e Social.
Os objetivos prioritários do Governo são: melhorar substancialmente

a segurança dos mineiros, especialmente na Região Metropolitana de
Belo Horizonte; prover a infra-estrutura requerida por Minas Gerais,
com ênfase na ampliação e na recuperação da malha rodoviária e do
saneamento básico; melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão por
meio de oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente em
educação, saúde e habitação; intensificar a atuação do Governo na
gestão do meio ambiente, transformando-a em oportunidade para o
desenvolvimento sustentável do Estado; contribuir para a geração de
empregos através de iniciativas e do incentivo a atividades que
incluam jovens, mulheres e o segmento populacional maduro no
mercado de trabalho; fomentar o desenvolvimento econômico
estadual, com ênfase no agronegócio, de forma regionalizada e com
mecanismos inovadores que não comprometam as finanças públicas;
reduzir as desigualdades regionais, com prioridade para a melhoria
dos indicadores sociais da região Norte e dos vales do Jequitinhonha
e do Mucuri; estabelecer um novo modo de operação do Estado,
saneando as finanças públicas e buscando a eficácia da máquina
pública, por meio de um efetivo choque de gestão; viabilizar novas
formas de financiamento dos empreendimentos, construindo um novo
marco legal, orientado para as parcerias público-privadas; e consolidar
• posição de liderança política de Minas no contexto nacional. Essa é
• agenda de prioridades definida no PMDI, que orientou o PPAG, que
está organizado por objetivo prioritário.

Para tornar mais concretos os objetivos, temos a carteira de projetos
estruturadores, que foi chamada de Gestão Estratégica dos Recursos
e Ações do Estado - GERAES. E o que é um projeto estruturador? E
uma iniciativa que transforma a visão de futuro em resultados
concretos que sinalizam a mudança desejada; tem efeito multiplicador,
capacidade de gerar outras iniciativas privadas ou públicas; mobiliza e
articula recursos públicos, privados ou em parceria, produz a
percepção da sociedade: "quem governa tem uma visão de futuro que
está sendo construída, mediante ações concretas"; organiza-se como
um projeto, com foco bem definido, objetivo mensurável, ações,
metas, prazos, custos, resultados esperados, que permitem um
gerenciamento intensivo. Esta última característica dos projetos
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planejamento é o da implementação, do acompanhamento, da
avaliação e da execução das ações planejadas.

Alguns dados do PPAG, com foco no desenvolvimento econômico,
objeto desta audiência pública. O PPAG envolve gastos, dispêndios
totais de R$107.000.000.000,00. A administração pública, incluindo o
pessoal ativo e inativo: R$49.000.000.000,00, num período de quatro
anos; no desenvolvimento econômico tem seu gasto total estimado
em R$20.883.000.000,00, e, no desenvolvimento social, em
R$37.613.000.000,00, no período de quatro anos. Em 2004,
R$26.000.000,00, número diferente do número do orçamento porque
nele está incluído o orçamento de investimento das empresas, além
de recursos extra-orçamentários. O dispêndio total do orçamento de
2004 é de R$22.000.000.00000

O próximo quadro define os objetivos prioritários para o período, dos
quais vou destacar os atinentes a esta audiência pública. Provisão de
infra-estrutura, com ênfase na malha rodoviária e ao saneamento
básico, com investimentos estimados em R$10.944.000.000,00. Para
o meio ambiente, permeando a atuação do Governo, R$690.000.000,
no período que vai de 2005 a 2007. Todos os objetivos,
principalmente o de contribuir para o fomento econômico, visam
também a geração de emprego, mas para ações diretas para a
geração de emprego, estão previstos R$103.000.000,00, sendo
R$23.000.000,00 em 2004, e R$80.000.000,00 de 2005 a 2007. De
fomento inovador ao desenvolvimento econômico, temos
aproximadamente R$3.600.000.000,00, no período de 2004 a 2007.
Para a viabilização de novas formas de financiamento dos
empreendimentos públicos, que serão objeto de outra audiência
pública, temos aproximadamente R$3.000.000,00. Isso é apenas para
que tenham uma idéia dos números, mas não vou me estender no
assunto, porque isso está disponível nos documentos que já estão no
"site" www.planejamento.mg.gov.br .

Encerro minha participação inicial com esse contexto geral do
planejamento e, mais uma vez, agradeço à Assembléia Legislativa
pela oportunidade.

O Sr. Presidente(Deputado Leonardo Quintão) - Informo aos
telespectadores	que	poderão	participar	pelo	"e-mail"
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participação.popular@ almg.gov.br .
Palavras do Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade

Cumprimento o Deputado Leonardo Quintão, que preside os nossos
trabalhos; os demais membros da Mesa, na pessoa do Secretário de
Transporte e Obras Públicas, Agostinho Patrús, e os participantes
deste encontro.

Quero deixar registrada a minha satisfação em participar de um
encontro desta natureza. E extremamente importante que o
Legislativo, o Executivo e as forças ativas de Minas Gerais se
encontrem para discutir a situação do Estado e o planejamento, ou
seja, o que se pretende fazer em Minas nos próximos 4 anos.

Quero chamar atenção para o momento difícil - a encruzilhada,
mesmo - em que se encontra o Estado. A melhor evidência de tudo
isso está no orçamento realista e transparente que o Governador
encaminhou a esta Assembléia, mostrando que está previsto um
déficit público de R$1.400.000.000, 00 para o exercício de 2004. Essa
é uma posição corajosa, porque desnuda a situação de Minas Gerais.
O Estado vem tendo desenvolvimento sofrível nos últimos anos; sua
máquina pública encontra-se envelhecida, de certa maneira,
necessitando de uma transformação, e é preciso que o Estado tenha
rumo e prumo para marchar para um porto seguro, um
desenvolvimento seguro.

O PMDI, o PPAG e os programas derivados deles são um modelo
de planejamento; não apenas rito de passagem ou forma de se
cumprir exigência constitucional, a que todos os Governos têm de se
submeter. São concepção dinâmica de ação pública. Envolveram um
processo de reflexão da crise financeira do Estado, das deficiências
da economia mineira, de sua malha, da infra-estrutura precária, das
dificuldades do Estado em garantir a permanência de empresas em
função da guerra fiscal.

Em razão de tudo isso, deixo consignado, como estudioso do
planejamento mineiro, que esse foi um plano que faz jus à tradição
mineira dos grandes planos: Plano de Recuperação e Fomento, Plano
de Eletrificação do Governo Juscelino Kubitschek e Diagnóstico da
Economia Mineira, este um documento polêmico, mas ponto de
partida para a recuperação de Minas Gerais na década de 70.

E preciso que o Estado rejuvenesça, seja repensado e
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mudanças no âmbito externo. Isso é, em parte, o que o Plano propõe,
a fim de que o Estado deixe de ser interventor, tutelando a sociedade
e executando todas as tarefas, para ser um Estado parceiro dos
municípios, da comunidade, de Legislativo, das forças econômicas,
sociais e políticas, de modo que haja uma ação concertada. Essa é a
grande diferença.

Pretende-se a extinção do Estado onipotente, onisciente, que dita
ordens e define rumos, esperando que todos os cumpram, a criação
de um Estado que compartilha, divide, é aberto às transformações e
exigências da sociedade. Prova disso é este encontro realizado hoje.

A reformulação do Estado é fundamental para aperfeiçoar os papéis
necessários ao desenvolvimento mais ativo, equilibrado, e catalisador
das energias econômicas. Para isso, é necessário que o Estado passe
por duras transformações organizacionais, ajustando suas finanças.
Em nenhum momento Minas cresceu sem que o poder público tivesse
suas finanças saneadas.

O primeiro passo do crescimento de Minas nos anos 70 foi
exatamente a reforma fazendária, silenciosamente executada, mas de
fundamental importância, porque, àquela época, a arrecadação
mineira fazia-se por meio de Coletorias, que muitas vezes utilizavam-
se do poder que tinham como parte da estrutura política tradicional. A
política tradicional de Minas, à época, caracterizava-se por um tripé: o
delegado de polícia, a diretora da escola e o coletor de impostos. Essa
era a política miúda que travava o desenvolvimento.

A reforma fazendária permitiu, primeiro, que a cobrança de impostos
fosse feita pelos Bancos, O Estado, que não tinha controle sobre o
que ocorria com a arrecadação, passou, a partir daquele momento, a
ter informações fidedignas e atualizadas sobre os recursos
disponíveis, o que lhe permitiu, então, planejar, organizar e definir
seus gastos.

Minas precisa novamente fazer um grande esforço para repensar a
sua máquina, a fim de que possa rever o desenvolvimento. Repensar
a máquina não é tarefa para apenas um Governo. Mudar a máquina
não é tarefa de um só Governador, de um político ou de um grupo. O
Estado se encontra numa encruzilhada histórica. E ousaria dizer que
daí sairá uma resposta à pergunta: "Minas é ou não um Estado viável?
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Para ser um Estado viável, que cumpra minimamente as
obrigações para com seus concidadãos, é preciso que, antes de mais
nada, promovam-se mudanças drásticas na sua concepção, a fim de
que possa pôr em marcha um plano com essas características.

Não basta fazer esse plano; não basta conceber uma peça bem
elaborada como essa. E necessário implementá-lo. E a
implementação depende da máquina, não está limitada apenas a
algumas Secretarias a algumas estruturas, ao Governador ou a
algumas pessoas. Não está nem sequer sediada em Belo Horizonte,
mas multiplicada em todo o território. E preciso que a máquina esteja
saneada e, mais do que isso, modernizada e afinada com esse
espírito. Temos de recuperar essa concepção. Isso não é tarefa fácil,
e também não é algo que se resolva apenas com enxugamento.
Envolve ainda um grande esforço para motivar e mobilizar o próprio
funcionalismo público, que é um ator importante nesse processo.

E com essas palavras que encerro o meu pronunciamento, dizendo
da satisfação de ter participado da formulação desse plano,
considerando que agora o grande desafio é de toda a sociedade, não
só do Legislativo ou do Executivo. A meta agora é fazer o plano
funcionar; é tirá-lo do papel, fazer com que tenha conseqüências
concretas sobre a vida de cada um. Isso é tarefa da comunidade e do
Legislativo, na cobrança, no acompanhamento e na avaliação do
andamento desse plano. Muito abrigado.

Palavras do Secretário Agostinho Patrús
Queria saudar as Deputadas e os Deputados presentes na pessoa

dos Deputados Leonardo Quintão e André Quintão, membros da
Comissão de Participação Popular. Saúdo também os demais
membros do Governo que estão compondo a Mesa, na pessoa dos
Deputados Federais Odelmo Leão e Aracely de Paula. Saúdo ainda
os representantes da sociedade civil organizada, na pessoa do Luís
Aureliano, que representa aqui o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social além dos membros do Governo, esse Conselho,
que nos últimos meses trabalhou na concepção do PMDI, tem na sua
composição 24 entidades representativas da sociedade civil
organizada, bem como 10 cidadãos.

Pedimos licença aos demais membros da Mesa para falar da
saudade que sentimos de ocupar esta tribuna. Falar da mesa é
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diferente de falar da tribuna. Daqui, sentimos a participação do
Plenário, com a presença não só dos Deputados, mas, principalmente,
das entidades, dos segmentos da sociedade mineira, que esta Casa
também representa. Cada Deputado representa um segmento da
sociedade e uma região do nosso Estado, até mesmo uma cidade dos
nossos 853 municípios.

Quero utilizar os meus 15 minutos de maneira abrangente. A tarde,
os gerentes dos 30 projetos estruturadores estabelecidos para o PMDI
estarão em grupos de trabalho separadamente e, posteriormente, às
16 horas, aqui, no Plenário, detalhando e trazendo as sugestões
necessárias ao aprimoramento desse plano.

Quero destacar a importância do trabalho realizado pela Comissão
de Participação Popular, na pessoa de seu Presidente, Deputado
André Quintão, e dos demais membros, pois, em mais de 20 anos de
Assembléia, esta é a primeira vez que vejo o Governo, por inteiro - os
representantes da área econômica e os da área social -, comparecer a
esta Casa para trocar idéias, debater, estudar e trabalhar o PMDI de
Minas Gerais, por meio dos grupos de trabalho que funcionarão à
tarde.

Por ter sido Deputado Federal por diversas vezes e Presidente da
Câmara dos Deputados, nosso Governador compreende a
importância da participação popular no planejamento do Estado. Essa
participação começa pela discussão com a Assembléia Legislativa e
com as entidades representativas da sociedade.

Quero falar da clarividência do Secretário Antônio Augusto
Anastasia, que, em vez de vir aqui, juntamente com o seu
Subsecretário, como sempre aconteceu, para fazer uma pequena
apresentação do PMDI, trouxe todo o Governo a esta Casa para
debater não só com os Deputados, mas com a sociedade, o projeto
que queremos para Minas Gerais.

Para não fugir à regra, apresentarei algumas lâminas a fim de
termos uma idéia global da infra-estrutura do plano.

São poucas lâminas. Vou dar apenas uma visão sucinta do
problema e da política de transportes no planejamento estadual, tanto
no PMDI, que é o planejamento para um prazo mais alongado - e este
Governo estabeleceu como meta de 2020 -, como no PPAG. Faremos
um pequeno diagnóstico do setor de transportes e pequenas

rÀ



739
abordagens sobre o PMDI e o PPAG.

Nesse diagnóstico sumário do setor de transportes de nosso Estado,
queremos realçar que Minas Gerais, nos últimos cinco anos, não
recebeu, na área de infra-estrutura de transportes, nenhuma
participação do Governo Federal. Sendo Minas Gerais o Estado que
possui a maior malha rodoviária federal do País, com 10.000km de
rodovias federais, e da maior malha rodoviária pavimentada do Brasil,
com 21.000km, ficamos muito desamparados nos últimos anos. Foi
esse desamparo que levou nossa malha rodoviária a essa situação
caótica em que nos encontramos em janeiro. E essa situação não
confortável ainda perdura, para enfrentar o período das chuvas, pelo
exíguo tempo que tivemos, pela falta de recursos do Governo do
Estado e pelo contingenciamento das verbas do Governo Federal.

Essa falta de recursos do Governo estadual é do conhecimento de
todos, e o Prof. Luiz Aureliano lembrou muito bem qual foi a situação
econômica encontrada: um "déficit" de 2.400.000.000 que o atual
Governo conseguiu reduzir, em um ano, para 1.400.000.000. Portanto,
apesar da redução de 1 bilhão, continuamos em "déficit".

Também pela primeira vez foi encaminhado a esta Casa um
orçamento com "déficit". Sempre aparece lá: Receita - tanto; Despesa
- sempre maior do que a receita. E depois: Outras fontes - mais tanto,
para ficar zero a zero, como em todos os balanços que encontramos
pela vida. Apenas para demonstrar o que estou dizendo, aquelas
riscas compridas representam o ano de 1975, quando o Governo
Federal, de 1975 a 1985, chegou a empregar quase 2% do PIB
nacional na infra-estrutura de transportes, especialmente nas
rodovias. Essa foi uma opção do Governo Federal, que deu prioridade
às rodovias. Em nosso entendimento, foi uma opção equivocada, mas
tínhamos 2% do PIB. Esse número veio caindo e, quando começa
aquele ponto marcado lá, estamos em 1988. A Constituição Federal
extinguiu o Fundo Rodoviário, que ainda sustentava alguns recursos
carimbados para a infra-estrutura. Assim, os recursos foram
desabando cada vez mais.

No ano passado, tivemos 0,2% do PIB, portanto, dez vezes menos
do que nas décadas de 70 e 80. Este ano, teremos 0,15% apenas.
Essa falta de recursos é que levou a malha rodoviária federal a essa
situação em todo o Pais. Atualmente, sou o Presidente do Fórum
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Nacional de Secretários de Transportes e Obras Públicas, e já nos
reunimos por nove vezes este ano. Por uma abertura democrática,
que não havia anteriormente, o atual Governo do Presidente Lula
ouviu todos os Secretários. Reunimo-nos sete vezes em Brasília e
duas vezes fora de lá para discutir o PPA nacional - o nosso é PPAG,
lá é PPA - de 2004 a 2007, bem como as inserções e prioridades para
o orçamento de 2004.

Temos procurado levar as sugestões dos diversos Estados e
pudemos também conhecer melhor a sua situação, que não é muito
diferente da de Minas.

Ocupamos um lugar muito ruim entre todos os Estados, mas, em
todas as regiões brasileiras, há grandes problemas na infra-estrutura,
que dificultam o desenvolvimento nacional.

Isso, naturalmente, traz todas aquelas restrições da capacidade
ferroviária e hidroviária pela opção anterior, equivocada, e pela falta
de recursos, de 1988 para cá. As condições precárias de manutenção
da malha rodoviária também trazem impactos na vida em geral.

Estão me pedindo para passar para a tribuna de lá para eu ser
filmado pela TV. Isso é importante, especialmente para um Deputado.
E importante aparecer na televisão. Quando fui Presidente desta
Casa, em 1995, é que foi instituída a TV Assembléia, que tantos
serviços tem prestado. Hoje, espalhou-se por todo o Estado, fazendo
com que essa participação popular que estamos vendo aqui seja
ramificada para todo o Estado, e com que todos os mineiros
participem dessas apresentações, dessas dificuldades, das nossas
propostas e possam sugerir, melhorar e ampliar nossos diagnósticos e
nossas propostas para a Minas Gerais que pretendemos para 2004-
2007 e para 2020.

Ali, falávamos que a falta de recursos levou a essas dificuldades que
vocês já perceberam, como a mobilidade das pessoas e das cargas,
e, principalmente, que o custo de produção e distribuição do esforço
estadual e nacional é muito elevado em nosso País.

Em uma apresentação, há poucos dias, tive uma informação
impressionante: em cada tonelada de soja que exportamos por
US$200,00, US$40,00 são gastos em transportes. Olha o ônus no
principal produto de exportação. O ilustre Secretário Odelmo poderá
mostrar o esforço nacional e do nosso Estado na agricultura e o
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grande trabalho que ele vem desenvolvendo na Secretaria da
Agricultura, com levantamento de dados impressionantes sobre nosso
Estado. Mesmo com esse gasto, este País consegue competir lá fora.
Imagine se dermos condições melhores de infra-estrutura a nossos
produtores da riqueza nacional, seja a industrial, seja a agrícola.
Assim, os países ricos terão de criar todas as barreiras possíveis
contra nossos produtos. O Presidente Lula, em boa hora - agora vem
sendo criticado -, enfrentou essas barreiras impostas aos nossos
produtores. Apesar de 20% do custo ser devido ao transporte,
conseguimos colocar nossa soja, com todas as barreiras impostas no
exterior, em melhores condições.

Ali se mostra a situação das estradas. Somente 37% das estradas
de Minas estão em bom estado. E a segunda pior malha nacional, só
perde para a Bahia. No País inteiro há em torno de 50% de malhas
em boas condições e 50% em péssimas ou más condições de tráfego.

Esse já é outro projeto. Apresentaremos os projetos estruturadores.
Em Minas Gerais há 224 municípios sem asfalto. Um dos projetos
estruturadores é fazer com que todos os municípios de Minas sejam
incluídos social e economicamente. A parte mais pobre do Estado, o
vate do Jequitinhonha e o Nordeste de Minas, é a que mais sofre.

Inserção setorial no planejamento plurianual - PMDI e PPAG. "Nossa
visão de futuro é tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver".
Essa é uma frase do Governador Aécio Neves, que tanto o grupo de
gestão quanto o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
adotaram como sendo nossa visão de futuro. Para viabilizar o futuro
desejado, temos uma agenda de prioridades já apresentada pelo Sr.
Tadeu. Na área de infra-estrutura também citou que se deve prover a
infra-estrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na
recuperação e ampliação da malha rodoviária, assim como no
saneamento básico, que hoje será tratado pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, uma vez que a COPASA-MG passou a
integrar essa Secretaria.

Entre os 30 projetos estruturadores citados que serão apresentados
e aprimorados nessa discussão, cinco são da área de infra-estrutura.
O primeiro item são os corredores radiais de integração e
desenvolvimento. O segundo, a potencialização da logística de
transportes no Triângulo Mineiro, que é um projeto fantástico, com os
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dois portos no nariz de Minas Gerais, no rio Grande e no rio
Paranaíba. E todo um projeto de infra-estrutura rodoviária, com a
participação das indústrias de açúcar e de álcool, que estão investindo
75 milhões para asfaltar 225km de estradas, para receber no aumento
do ICMS que será gerado, uma vez que duplicarão ou triplicarão sua
produção.

O terceiro projeto é a reestruturação da plataforma logística e de
transportes da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, a
pavimentação dos acessos, conforme já mostrei, e uma plataforma
logística e de comércio exterior também na RMBH.

Além disso, há alguns programas prioritários para a reestruturação
da malha rodoviária do nosso Estado, recuperação e descentralização
das rodovias federais, em convênio com a União, uma vez que
pretendemos que a União passe a delegar para Minas Gerais. E
também um programa de manutenção continuada da rede rodoviária
do nosso Estado por meio de uma nova formulação. Não sairemos
tapando buraco. Faremos um contrato e, durante cinco anos,
pagaremos uma quantia mensal fixa para que as empresas que o
desejarem mantenham a estrada em bom estado. Caso contrário, não
pagaremos a parcela do Estado.

Concluindo, queremos realçar a importância para o Governo de
Minas da oportunidade de estar em sua totalidade na Assembléia
Legislativa, diante dos Deputados e das Deputadas, diante da
sociedade civil, para apresentar o que pensamos, não como sendo
este um projeto pronto e acabado, mas como um projeto que está
sendo discutido nesta Casa. Queremos que a participação popular
seja efetiva e levada em alta consideração pelo Governo.

O Governador Aécio Neves tem realçado aparticipação de todos no
Governo, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores, da
entidade dos empresários, para fazermos com que a voz de Minas
volte a ser aquela voz importante para o desenvolvimento nacional.
Toda vez que a voz de Minas não é ouvida, o País vai mal. Minas
Gerais vai mal, mas o País perderá muito mais sem a presença deste
Estado que é cercado de Brasil por todos os lados e que tem muito a
contribuir para a nossa Nação.

Palavras do Secretário Odelmo Leão Carneiro Sobrinho
- Caro Presidente Deputado Leonardo Quintão, Presidente da
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Comissão de Participação Popular, Deputado André Quintão,
demais Deputados, caros colegas de Secretaria, caro Prof. Luiz
Aureliano, senhores e senhoras, imprensa, vou procurar, com a maior
brevidade, mostrar uma radiografia de tudo o que encontramos no
agronegócio em Minas Gerais. Antes, porém, gostaria de agradecer
ao Governador Aécio Neves ter me permitido participar deste
momento, do momento da nova Minas Gerais. Convocado que fui,
juntamente com outros parlamentares federais, viemos enfrentar um
desafio, sim, mas conscientes desse desafio. Toda a realização
desses dez meses do Governo tem a orientação do Governador e a
parceria de todos os Secretários de Estado. Esse é um Governo
uníssono, que trabalha de mãos dadas. Estamos num novo tempo, em
que o Governo participa ao lado do Legislativo e da sociedade
organizada para a construção do orçamento, para a construção de
uma nova Minas Gerais. Muito me honra participar deste momento.

Iniciamos, a partir de janeiro, uma nova reconstrução da Secretaria
de Agricultura de Minas Gerais. Quero dizer que foi um desafio, sim,
mas um desafio consciente. Tive a maior alegria em encontrar na
EMATER, na EPAMIG, no IMA, na RURALMINAS, que são empresas
afins da nossa Secretaria, homens e mulheres dispostos a dar a
Minas Gerais um novo momento, uma nova participação, uma nova
construção do agronegócio. A partir daí foi permitido à nossa
Secretaria avançar. Nessas minhas palavras, vou procurar demonstrar
o que já fizemos de concreto.

Inicialmente organizamos um grupo de trabalho com a participação
de várias secretarias de Estado e de entidades participativas do setor
do agronegócio, que teve a incumbência de mapear, durante 90 dias,
toda a incidência de tributação do agronegócio de Minas Gerais. O
trabalho foi realizado a quatro mãos e permitiu ao Governador Aécio
Neves, na última semana, tomar decisões importantes para o
agronegóciO de Minas Gerais, incluindo o enfrentamento da guerra
fiscal. Das 15 decisões do Governador Aécio Neves, 11 foram
diretamente ligadas ao agronegócio mineiro. A partir desse grupo de
trabalho, iniciamos os trabalhos com as empresas brasileiras, OS

sindicatos, os Prefeitos, os Secretários Municipais de Agricultura, os
trabalhadores e os produtores rurais, no mês de abril. Foram 700
conferências municipais, em que tivemos a oportunidade de detectar,
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no sentimento de toda a sociedade organizada do agronegócio, as
dificuldades que obviamente eram inerentes ao nosso saber. Foram
feitas também 18 conferências regionais para que no dia 19 de maio
houvesse a grande conferência do Estado, O Secretário Agostinho
Patrús já falou sobre as dificuldades, e estavam ali expostos os
problemas com as rodovias, as ferrovias, os portos, a infra-estrutura
de armazenagem, a eletrificação rural e os projetos. As coisas ficaram
claras para nós a partir desse grande mapeamento do agronegócio de
Minas Gerais, talvez o primeiro a ser feito. Fomos até aos produtores
rurais e aos trabalhadores para conhecer o seu sentimento, a fim de
iniciarmos a grande reestruturação do agronegócio em Minas Gerais.
Também como providência, houve a instalação da Conselho

Estadual de Política Agrícola, que foi criado pelo Governador Aécio
Neves, por meio de decreto, e formado por diversas entidades que
representam o setor. Estão instaladas em Minas Gerais mais de seis
câmaras setoriais, sendo que, na próxima semana, na quarta-feira,
mais duas câmaras serão instaladas, a do café e a da piscicultura. Por
meio dessas câmaras, ouviremos as dificuldades de cada setor e os
seus aconselhamentos, para que o Conselho Estadual de Política
Agrícola tome as decisões viáveis para Minas Gerais.

Verificamos uma coisa muito clara: nas décadas de 70 e de 80,
Minas Gerais foi pioneira na pesquisa do cerrado mineiro, quando
mostramos ao Brasil a sua potencialidade, O Estado tinha recursos
internacionais, como os dos japoneses, quando houve a criação do
PADAF, do Pólo Centro, enfim, de programas federais que permitiram
o investimento de médio e longo prazos com juros e carências
compatíveis. Minas sinalizou o seu potencial de produção, e também
outros Estados fizeram investimentos no cerrado.

Depois ocorreu algo que, infelizmente, para Minas não foi bom.
Descobrimos, por meio desse mapeamento, que, nos últimos dez
anos, a agricultura brasileira cresceu algo em torno de 76%, enquanto
Minas Gerais só cresceu 41%. No último ano, a agricultura brasileira
cresceu algo em torno de 24%, 27%, ficando que Minas Gerais nos
13%. Por quê? Porque Minas Gerais não teve os seus programas
especiais nem participou da criação dos fundos constitucionais,
perdendo os instrumentos necessários para desenvolver o
agronegócio. Enquanto os outros Estados, por meio dos seus fundos
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constitucionais, fizeram investimento em médio e longo prazos e
com períodos de carência e juros compatíveis, Minas Gerais ficou a
mercê do mercado financeiro, e a sua produção ficou como está, ou
seja, o País cresceu 27%, e o Estado, só 13%. O País teve uma
produção em torno de 122.000.000t de grãos, ficando Minas somente
com algo em torno de 8.600.000t. Vejam bem como ficou o grande
produtor.

Por meio de esforço conjunto, fomos buscar o que Minas Gerais não
tinha. Primeiramente, o crédito rural, para que o produtor tivesse
acesso a ele e, a partir daí, voltasse a investir e a crescer. Tenho a
convicção e a certeza de que o desenvolvimento econômico de Minas
Gerais começa no campo.

Ali, sim, começa tudo, pois é por intermédio do campo que se
movimentam as cadeias produtivas de aço, ferro, indústria pesada de
máquinas, implementos agrícolas, insumo, serviço e comércio.

E, não tendo os recursos, novamente sob orientação do Governador
Aécio Neves, fomos em busca deles. Minas Gerais, nos seus tempos
históricos, aplicou aquilo que o Rio Grande do Sul aplica atualmente
em crédito rural. Quando o Rio Grande do Sul aplicava
R$1.500.000.000,00, Minas Gerais aplicava R$1.600.000.000,00. No
ano passado, Minas Gerais aplicou, timidamente, R$870.000.000,00,
e o Rio Grande do Sul, em torno de R$3.000.000.000,00. Mas, já
neste ano, por meio da parceria com o Banco do Brasil, Minas volta a
oferecer à sua agricultura R$2.100.000.000,00, sem falar das
parcerias feitas com as cooperativas de crédito e com os Bancos
comerciais, por meio de suas aplicações obrigatórias. Fizemos contato
com todos os agentes de crédito, para que Minas volte a ter políticas
de crédito e produza novamente o que produziu no seu passado
histórico. Por meio dessas parcerias, estamos incrementando também
a agricultura familiar. No ano passado, Minas aplicou o atendimento
somente a 73 mil famílias da agricultura familiar, enquanto o Rio
Grande do Sul o aplicou a 250 mil famílias. Conseguimos novamente
e, sob a orientação do Sr. Governador, passaremos de 73 mil para
230 mil famílias, de R$200.000.000,00 para R$600.000.000,00 de
aplicação em agricultura familiar em Minas Gerais.

Neste momento, estamos promovendo uma grande parceria da
Secretaria com o setor universitário. Que façamos dessa parceria a
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cabeça pensante do agronegócio em Minas Gerais, por meio de
professores, alunos, empresas, técnicos, veterinários e agrônomos!
Que tenhamos um grande centro pensador sobre o agronegócio
mineiro, mesmo com a busca de novos momentos para a cafeicultura
mineira.

Ao detectar esses levantamentos, Minas Gerais, que já foi um dos
maiores produtores de algodão do Brasil, hoje se encontra na tímida
posição de 70 produtor, produzindo somente 4% do algodão do País.
Nosso setor têxtil tem a necessidade de produzir 150.000t para
abastecer o mercado, e produzimos somente em torno de 35.000t. O
Norte de Minas já chegou a plantar 128.000ha de algodão e hoje
planta em torno de 1 3.000ha. As providências foram tomadas. Ao lado
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de outras secretarias,
o setor industrial e o setor de produção, fizemos a primeira grande
parceria de Minas Gerais, para que Minas volte a produzir o algodão
que já produziu e abasteça o seu setor têxtil. Reduzimos o ICMS de
12% para 7%. Firmamos o compromisso da indústria de remunerar o
produtor mineiro numa média de 9% do preço pago nacionalmente
pelo algodão produzido em Minas Gerais. E, a partir dessa compra, a
indústria se comprometeu a depositar 0,833% num fundo especial,
para que apliquemos no incentivo e na pesquisa da cultura.

A partir daí, fomos para a soja. Minas aumentou sua produção de
soja em relação ao último ano, mas somos o 6° do "ranking". As
indústrias mineiras de esmagamento só trabalham com 45% da
produção do Estado, 55% são de outros Estados, como Mato Grosso
e Goiás.

Falamos também, por meio de decisão do Governador Aécio Neves,
na última semana, do crédito presumido, que permitirá à indústria
mineira abastecer-se da produção do Estado e sinaliza seu
crescimento a cada momento.	 -

Quero deixar alguns dados. Na cidade de Prata, no Triângulo,
sairemos de 5.000ha plantados para 35.000ha. Na região de
Pedrinópolis, a Cooperativa Carol instala uma grande indústria de
beneficiamento de sementes de soja, um investimento em torno de
R$10.000.000,00, para a produção de 200 mil sacas de semente de
soja ao ano. E isso obriga o campo a plantar mais 6.500ha de soja
para o abastecimento somente dessa indústria.
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Saindo da soja, fomos para o milho. Minas Gerais foi um grande

produtor de milho, hoje somos o 40 do "ranking", produzindo
5.000.000t de grãos. Chamamos, novamente, a parceria. Juntamente
com os setores avícola, silvicultor e os produtores rurais, fizemos a
primeira grande parceria de Minas Gerais na cidade de Cajuru, onde a
empresa Alimenta contratou, com 150 produtores, o plantio de
1 .200ha de algodão e, a partir daí, assegurou um preço mínimo de
R$1 5,00 a saca.

E, se o preço na comercialização da safra for acima de R$15,00,
pagar-se-á pelo preço médio da bolsa de mercadoria da região do
Triângulo Mineiro. Este é um novo momento para o setor.

Quanto ao trigo, estamos elaborando uma grande parceria. Em
1987, o Brasil produziu 6.100.000t de trigo para uma necessidade de
6.700.000kg. No ano de 2001, quando se retirou o subsídio, o Brasil
tinha a necessidade de consumo de 10.200.000t, e somente
produzimos 2.800.0001 Minas Gerais produz aproximadamente a
metade do trigo de que precisam os moinhos mineiros para abastecê-
los. Faremos na cadeia do trigo o que fizemos com o algodão, para
que seja uma segunda opção de plantio, a partir de março, através
dos pivôs. E aí entra novamente a decisão do Governador Aécio
Neves de reduzir de 18% o ICMS sobre a energia de irrigantes, no
período noturno, para 12%, e 0% no Norte de Minas.

Também fomos em busca de solução para os problemas do setor da
carne. E, pasmem, Minas Gerais, no ano de 2002, apresentou,
prontos para o abate, 4,2 milhões de animais. E somente foram
abatidos, em Minas Gerais, 1,2 milhões de animais. Três milhões de
animais certamente foram para outros Estados, principalmente para
São Paulo, que tem o sexto rebanho do País e exporta 60% da carne
brasileira. Novamente entra em ação o Governador Aécio Neves.
Iremos, na próxima terça-feira, ao lado dos parlamentares, ao Norte
de Minas ver, com grande alegria, o Kaiowa voltar a funcionar, um dos
frigoríficos de melhor corte de exportação de carne do Brasil. Se
esses 4,2 milhões de animais fossem industrializados em Minas
Gerais, seriam R$3.600.000.000,00 gerados em nossa cadeia
econômica. Se 4,2 milhões de couro fossem aqui comercializados, em
estágio cru, representariam R$370.000.000,00 em nossa economia.
Caso fosse no estágio "west blue", o couro semi-acabado, despoluído,
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R$1.200.000.000,00, e, se couro agregado a valor, ao sapato, ao
estofado de couro, seriam R$5.400.000.000,00, que, somados a
R$3.600.000.000,00, chegariam a R$9.000.000.000,00, meu caro
professor, para a economia de Minas Gerais. E, a cada milhão de
couro processado na cadeia como um todo, haveria mais 30 mil novos
empregos, que, multiplicados por 4, gerariam mais 120 mil novos
empregos diretos em Minas Gerais. Por isso, estamos tomando as
providências necessárias para recuperarmos essa perda do Estado.

Quanto ao café, meu caro Presidente, estamos instalando a nossa
Câmara Setorial do Café e, a partir de quarta-feira, ouvindo toda a
sociedade produtora, inclusive os trabalhadores, a FETAEMG e outros
órgãos, quando discutiremos um novo momento. Não mais podemos
viver sob crises. Temos de nos organizar, adotando um procedimento
de plantio regulamentado, sendo cada setor orientado quanto ao que
deve plantar. Precisamos melhorar a qualidade da nossa produção e
buscar alternativas de mercados, e não só internos, por meio da
indústria do café solúvel, porque não podemos dizer ser Minas a maior
produtora de café do Brasil e do mundo se somente agrega 10% de
seu valor no Estado.

A Alemanha, que não tem um pé de café plantado, é a maior
exportadora de café solúvel do mundo. Então, Minas tem o desafio de
provocar a melhoria da qualidade e a industrialização, para que aqui
Possamos agregar valores e, obviamente, por meio dessa agregação,
gerar empregos e buscar as alternativas de mercados internacionais.

Também estão determinadas novas providências relativas ao leite.
Por decisão do Governador, o leite, da indústria para o comércio, foi
isentado; para o comércio interestadual, reduziu-se de 7% para 1%, e
assim oferecemos um novo momento para o leite. Mas devemos
entender também que é necessário haver programas especiais para o
leite, como retenção de matrizes, o que já estamos providenciando
junto ao Banco do Brasil, e novos incrementos para o setor, para
consolidarmos esse ramo importante de nossa economia. Minas é o
maior produtor de leite do País, com 6.100.000.000 de litros ao ano.
Por isso, esse é um setor infinitamente importante não só para a
nossa economia, mas também para a geração de empregos.

Espero ter oferecido resumidamente o mapeamento do sentimento
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do agronegócio que fizemos nesses dez meses em nossa
secretaria. Mas participamos também de projetos estruturadores,
como o "Minas sem Fome" e o projeto do agronegócio agregando o
café. Juntamente com o Secretário do Meio Ambiente, José Carlos,
estamos presentes na bacia do rio São Francisco com os projetos
estruturadores, com o Projeto Jaiba e outros projetos de que a
secretaria participa. Espero que, por meio dos gerentes, nos debates
diretos, os senhores possam saber maiores detalhes, mas coloco-me
à disposição para passar-lhes, se quiserem, algumas informações
sobre esses projetos. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigado pela
atenção.

Palavras do Secretário Adjunto Marco Antônio Rodrigues da Cunha
Exmo. Sr. Deputado Leonardo Quintão, Presidente da Mesa, na

pessoa de quem cumprimento todos os membros desta Casa e os
demais membros da Mesa; representantes de entidades e
organizações, senhoras e senhores, nossa missão é tentar levar aos
senhores um pouco da visão do Secretário Wilson Nélio Brumer, titular
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele, que gostaria muito
de estar aqui e certamente proferiria palavras com muito mais
propriedade, terá oportunidades futuras de debater pessoalmente com
os senhores toda a política que tem instituído, juntamente com
organizações privadas, instituições de classe e todos os segmentos
da sociedade, visando ao desenvolvimento econômico e sustentável
do Estado.

Em primeiro lugar, gostaria de apresentar-lhes a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, que foi criada, por meio de lei delegada,
em dezembro passado. Como se vê nessa tela, houve uma fusão
entre a antiga Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria de
Minas e Energia. O Governador foi muito sábio ao escolher para titular
da Pasta uma pessoa de renome, conhecida dos meios de produção,
um desenvolvimentista por excelência, que trouxe para a Secretaria
sua visão empresarial aliada ao alto espírito público que detém,
contribuindo para que Minas desse um novo salto em sua etapa
desenvolvi mentista.

Temos três Subsecretarias, que cuidam de indústria, comércio e
serviços; de assuntos internacionais e relações multilaterais com
instituições financeiras, à qual se encontra coligado o Conselho de
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Comércio Exterior, presidido pelo Governador e do qual participam
pessoas de renome nacional; por último, uma Subsecretaria de
Desenvolvimento Minerometalúrgico e uma de Política Energética, de
interface com a CEMIG e suas subsidiárias.

Esse trabalho não faz parte apenas da iniciativa de uma secretaria,
mas de todo um sistema. E formatado sobre empresas coligadas: o
BDMG - a perna financeira; a Companhia de Distritos Industriais - CDI
-, que provê meios e infra-estrutura necessários ao assentamento de
novos investimentos; a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
que cuida de todos os aspectos burocráticos, tentando agilizar e
simplificar a vida do cidadão empreendedor; a CEMIG e suas
coligadas, GASMIG e INFOVIAS; a Companhia Mineradora de Minas
Gerais - COMIG -, que, assim como a CDI, passa por processo de
revisão geral, por meio de um projeto, em tramitação nesta Casa, de
sua transformação em uma entidade que fará parte de um tripé
desenvolvimentista, ou seja, a CODEMIG; o INDI, instituição mais
próxima do empresário que fomenta e auxilia no dia-a-dia das
empresas.

Nas estratégias de desenvolvimento, Minas Gerais voltou a planejar.
Esse planejamento não se encontra apenas na Secretaria de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, mas em cada uma das
Secretarias, como os senhores verificaram pela fala dos que me
antecederam. Com muita propriedade mostraram que, além da visão
individual, existe um planejamento muito bem estruturado e
alavancado, capaz de transfigurar a realidade mineira.

O Dr. Tadeu Barreto mencionou Minas Gerais do século XXI, e
também faço um adendo com o estudo de "clusters", feito pela
FIEMG. Se somarmos esses diagnósticos existentes em todos os
setores, inclusive o de consulta ampla e irrestrita, recentemente
montado pelo Secretário Odelmo Leão Carneiro, vemos um
conhecimento específico muito grande em nossa realidade
econômica, sobretudo na base interiorana. Isso nos permitirá levar o
desenvolvimento ao mais longínquo rincão, a partir do entendimento
do que seja a base econômica de cada uma de suas singelas peças,
que é o município.

Mediante o conhecimento da situação, o desenho da análise dos
cenários e a definição de princípios e estratégias de desenvolvimento,
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estabelecer-se-á uma visão de longo prazo. Os projetos
estruturadores e o desenvolvimento regional nos levará a um futuro
almejado.

Minas Gerais desfruta de condição ímpar, não só com relação ao
Brasil, mas também à América do Sul. O Deputado Leonardo Quintão,
na sua fala, deu uma espécie de "high-light" a respeito do que
entendemos ser uma definição absolutamente estratégica para Minas,
que é a sua posição geográfica. Quarenta e oito por cento da
população brasileira está nesse raio de 8km, a partir do baricentro do
triângulo mercadológico: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo,
que congrega as maiores atividades econômicas, o maior poder de
compra. Temos 58% do PIB nacional e 62% de toda a venda a varejo.
Essa é uma situação destacada e ímpar em relação ao Brasil.

Por ser um Estado mediterrâneo, temos uma grande facilidade na
afluência a Leste, Oeste, Norte e Sul. Minas Gerais é especial nesse
sentido mercadológico, pela sua posição.

A nossa estrutura do PIB não se tem alterado muito desde 1985. As
mudanças nos seus patamares e nos seus diversos segmentos
econômicos não têm sido significativas. Podemos verificar que,
excetuando-se uma ou outra alteração ligeira, temos mantido uma
longa tradição em que o setor de serviços é mais hegemônico,
seguido pela indústria e depois pelo chamado agronegócio. Se
capturarmos parte da indústria que está ligada ao "agribusiness",
certamente essa posição do setor agropecuário cresceria
substancialmente.

Mas existe uma grande preocupação: não temos agregado valor ao
produto mineiro, principalmente na nossa pauta de exportações. Se
pegarmos os dez primeiros produtos da nossa pauta, encontraremos
nove classificados mundialmente como "commodities". Isso realmente
é uma pena. Por outro lado, um grande desafio se impõe para que
busquemos, nessa nova etapa pela qual estamos propugnando,
agregar maior valor ao produto mineiro. Para isso, temos de pensar
em termos de cadeias produtivas, arranjos produtivos locais,
buscando, nos elos de cada cadeia, maior eficiência e maior qualidade
possíveis, a fim de que o produto final seja realmente competitivo e
venha a agregar mais valor à cadeia.

0 PIB de Minas hoje, em torno de R$120.000.000,00, não é aquilo
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que realmente desejaríamos. O grande desafio que se impõe é
fazer crescer o P18 per capita". Assim como o Brasil, Minas possui
zonas bastante heterogêneas em termos econômicos. Isso nos leva a
um novo desafio: dar a mesma prioridade a essas regiões mais
carentes, para elevar o seu padrão e transformar a sua realidade.
Minas Gerais é mais ou menos lO% do Brasil, mas, com relação ao
P16, estamos em torno de 7,8%, o que é pouco. Nosso potencial de
crescimento é bem maior que esse.

Conforme disse, a estrutura do P16 é muito diversificada
regionalmente. Temos regiões que precisam de um novo programa de
desenvolvimento regional que agregue não só mais atividade
econômica, mas, principalmente, que leve essa população a se
radicar definitivamente, sem pensar no aspecto migratório. Com isso,
sanearemos alguns problemas graves das regiões muito adensadas,
principalmente as metropolitanas e as cidades-pólo. Temos de
trabalhar muito para isso, levando em conta o aspecto social. Se
estruturarmos as regiões Noroeste e Norte de Minas, os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e o rio Doce, certamente traremos um
grande agregado à questão social. Tenho certeza de que esse
também é um dos grandes desafios que se impõem.

O Deputado Agostinho Patrús já abordou a questão da infra-
estrutura de Minas Gerais, e aí vem a grande questão: Minas é
extremamente articulada e radicular. Temos 264.000km, a malha mais
extensa do País e certamente uma das maiores do mundo.
Evidentemente, parte disso é asfaltada. São 10.550km de rodovias
federais e algo da ordem de 10.000km em rodovias secundárias,
também pavimentadas. Algumas não estão no estado desejado, mas
certamente o Deputado fará o esforço necessário para torná-las
transitáveis, permitindo o escoamento dessa produção que, estamos
falando, crescerá muito no Estado.

A malha ferroviária também é a maior do País e dá uma dimensão
aos senhores de que somos passíveis desse salto de
desenvolvimento, uma vez que temos aqui as principais linhas férreas
que chegam aos principais portos do Brasil. Em conseqüência, a
facilidade de acesso e de escoamento da produção ao porto serão
diretamente proporcionais aos investimentos que forem feitos na
recuperação dessa malha ferroviária. Hoje está praticamente toda
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privatizada, mas questões de ordem jurídica, já que são
concessionárias, precisam ser superadas, a fim de que os
investimentos retornem. Queremos crer que a partir de 2004 esses
investimentos se tornem realidade.

Aeroportos. Temos uma estrutura aeroportuária muito interessante.
Além do aeroporto internacional, temos vários outros de porte médio
que possibilitam o recebimento de aeronaves de médio porte e o
escoamento de produtos de alto valor agregado, que, de repente,
poderão entrar na nossa pauta exportadora. Se fizermos a ligação
regional desses produtos com o aeroporto internacional de Confins,
contribuiremos para que Minas exporte maior valor agregado e
viabilize, definitivamente, o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins.

Energia. Minas Gerais detém praticamente 17% da capacidade de
geração de energia. A nossa transmissão é considerada a melhor do
País. Certamente, a nossa distribuição deverá, ao final do Governo
Aécio Neves, estar perfeitamente radicular e complementada em
termos de abastecimento, não só urbano, mas, principalmente, rural.
Essas são as metas na questão da infra-estrutura que estão um pouco
mais ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As próximas lâminas dão idéia do binômio, daquilo que já é tradição,
que já existe, com aquilo que é potencialidade, em que já
identificamos a capacidade de empresas setorizadas em cada uma
dessas regiões de alcançarem um desenvolvimento maior, quiçá
exportador. Temos alguns exemplos no Triângulo Mineiro, no Norte de
Minas, etc. O assunto não se esgota nesses dois quadrinhos. Temos
certeza de que outras potencialidades, de acordo com a evolução de
cada uma dessas áreas, ganham maior valor.

Aí, temos o Alto Paranaíba e o Noroeste de Minas, com as suas
potencialidades e com o que já é realidade.

Jequitinhonha, Mucuri e rio Doce. A economia é uma coisa muito
dinâmica. Antigamente, no vale do Jequitinhonha, os maciços
florestais serviam apenas e tão-somente para o carvoejamento. Hoje,
essa madeira já tem um destino mais nobre além do carvoejamento,
que é perfeitamente receptivo como atividade econômica. Talvez
tenha de mudar apenas o seu manuseio. De qualquer forma, hoje a
madeira é utilizada para a indústria moveleira. Como arranjo
produtivo, temos certeza de que já se consolidou no binômio Grão-
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Mogol - Montes Claros. Realmente, podemos mostrar às demais
regiões de Minas que, a partir de uma mesma matéria-prima, é
possível agregar mais valor ao produto final.

Zona da Mata e Centro-Oeste. São duas regiões com muita tradição
em alguns aspectos, principalmente nas várias potencialidades
latentes que devem e merecem ser exploradas no seu limite.

Sul e central. Aí, temos uma infinidade de exemplos, principalmente
na região central, no entorno de Belo Horizonte, que é muito rico em
oportunidades. Algumas delas nascentes, outras ainda latentes, não
só na área de indústria, mas principalmente na área de serviços. Essa
área tem muito a contribuir. Minas Gerais, que já foi uma grande
exportadora de serviços, poderá retomar esse papel, aliás, no âmbito
internacional.

Os senhores se lembram muito bem das grandes obras que a
Mendes Júnior e a Andrade Gutierrez já fizeram no exterior. Acho que,
também através dos serviços, podemos não somente exportar a
experiência de Minas, mas principalmente trazer para cá uma boa
poupança em recursos externos.

Voltamos, agora, àquele quadro de análise da questão de estratégia
de desenvolvimentos, com a definição de princípios e estratégias mais
especificamente. Como já foi dito aqui, a visão veio do Governador:
tornar Minas Gerais um Estado melhor para se viver. Procuramos
sintetizar nossa missão em uma única e exclusiva meta, que é a
melhoria do IDH. Falando em melhoria do IDH, estaremos falando em
melhoria da educação, da saúde, do desenvolvimento, da renda,
enfim, de tudo que afeta a pessoa. Temos a certeza de que esse pode
e deve ser o grande objetivo da nossa Secretaria e do nosso
planejamento.
As opções estratégicas são: reorganizar e modernizar a

administração pública estadual, encargo que já está vinculado à
Secretaria de Planejamento e Gestão - e tenho a certeza de que já
demos saltos fantásticos nessa área, certamente outros serão dados
até o final do Governo Aécio Neves -; promover o desenvolvimento
econômico e social em bases sustentáveis - que é uma premissa
básica - e recuperar o vigor político de Minas Gerais - acredito que
esse papel já vem sendo cumprido muito bem pelo nosso Governador.

A partir dessa visão das opções estratégicas, temos dez prioridades:
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melhorar substancialmente a segurança dos mineiros; prover a
infra-estrutura requerida por Minas; ampliar o atendimento ao cidadão
através da oferta de serviços públicos de qualidade; intensificar a
atuação do Governo na gestão do meio ambiente; contribuir para a
geração de empregos através de iniciativas e incentivos a atividades
econômicas; fomentar o desenvolvimento econômico estadual com
ênfase no agronegócio; reduzir as desigualdades regionais; consolidar
a posição de liderança da política de Minas no contexto nacional;
estabelecer um modo de operação do Estado, recuperando as
finanças públicas, esforço que está a cargo não só da Secretaria da
Fazenda, mas de todos nós; viabilizar novas formas de financiamento
dos empreendimentos, construindo novo marco legal.

Aí vêm os projetos estruturantes. Destacamos em amarelo aqueles
que estão vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A
listagem dos 30 projetos continua e, por último, temos outra listagem:
empresa mineira competitiva, 100% de eletrificação rural, arranjos
produtivos locais, energia elétrica para o Noroeste de Minas, unidade
de parceria público-privada, plataforma logística de comércio exterior
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse projeto está a cargo
da Secretaria de Transportes, mas a Secretaria de Desenvolvimento
tem tentado auxiliar no processo.

Outros projetos que estão em andamento são: o EXPOMINAS -
como os senhores já ouviram falar, sua terceira etapa já está em fase
de conclusão; o aproveitamento das águas através da água mineral
de Minas, que é considerada uma das melhores do mundo; a
revitalização de todos os nossos distritos industriais - os senhores
sabem que temos distritos ociosos e que precisamos constituir
hóspedes para eles; as pequenas centrais hidrelétricas e as usinas
termelétricas, projetos de auxílio na geração de energia para o País; o
Gemas e Jóias; Poupança Mineira Aplicada em Minas; os pólos de
produção.

O Estado promotor, facilitador, descomplicador, é o que queremos e
o que podemos. Acho que o Estado realizador já não existe. Ele já
não tem a condição que tinha na década de 70 de ser um interventor
direto na economia. O senso de iniciativa, ousadia e inovação poderia
ser resumido apenas numa palavra: "pró-atividade". Precisamos ser
"pró-ativos". Temos que buscar novas formas de fazer.
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Administração pública empreendedora pensa pragmaticamente,

mas com alto espírito público, sem perder de vista aquilo que a
sociedade mineira deseja.

Para viabilizar tudo que expusemos, temos três fórmulas: por meio
de recursos de terceiros; se não der, entramos em parceria: Governo
mais terceiros. Por último, quando não for possível fazer nas duas
anteriores, o Governo fará um esforço para realizar. Essas são as
formas que concebemos para realização dessas tarefas.

Bases do financiamento. Em relação a tudo isso que estamos
dizendo, passamos, primeiro, por recursos internos do BNDES e do
BDMG no Estado; investidores institucionais que já existem; o
Orçamento Geral da União e os programas setoriais, em que existem
recursos que podem ser captados e recursos orçamentários do
próprio Estado. Os senhores já sabem das dificuldades que temos
nesse último quesito.
Recursos externos. Já estamos bastante avançados nas

negociações com os Bancos Mundial e Interamericano de
Desenvolvimento. Mas existem também fontes multilaterais. Teremos
aí o tripé de suporte e apoio: BDMG na parte financeira, INDI na parte
de fomento e a CODEMIG em eventuais realizações através de
parcerias público-privadas. Primeiro, faremos com recursos de
terceiros; segundo, misto; terceiro, com recursos apenas do Governo;
neste caso, a CODEMIG poderá ser a grande realizadora.

Foi bastante discutida a concepção de cenários. No quadrante 1, o
Brasil vai bem, e Minas Gerais melhor ainda; conquistamos o melhor
do futuro. No 2, o Brasil vai bem, mas, infelizmente, Minas Gerais
tropeça; há desperdício da oportunidade. Três, superação das
adversidades de Minas, mesmo que o Brasil vá mal. Por último,
infelizmente, seria aquele cenário que nenhum de nós deseja, seria a
perda e a decadência econômica.

Estamos à disposição dos senhores para debater, na parte da tarde,
sobre todos esses aspectos. Muito obrigado pela paciência. Sr.
Presidente, obrigado pela concessão do tempo extra.

Palavras do Secretário Aracely de Paula
Meu caro Deputado Leonardo Quintão, que preside estes trabalhos;

Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular; Sr. Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Estado de

WA
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Transportes e Obras Públicas: meu caro Deputado Odelmo Leão
Carneiro, Secretário de Estado de Agricultura; Marco Antônio
Rodrigues da Cunha, Secretário de Estado Adjunto de
Desenvolvimento Econômico: meu caro Dr. Tadeu Barreto Guimarães,
Subsecretário de Estado de Planejamento e Orçamento; Dr. Luiz
Aureliano Gama de Andrade, representante do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social; Srs. Deputados presentes
nesta audiência pública, minhas senhoras e meus senhores,
inicialmente, gostaria de ressaltar nossa alegria e satisfação em estar
na tribuna da Assembléia Legislativa de Minas para conversar com a
sociedade mineira, para debatermos, neste momento em que
repassamos e repensamos Minas e seu futuro, temas extremamente
importantes que devem estaquear os rumos do futuro do nosso
Estado.

Participamos do Governo na Secretaria do Turismo, que apenas
como um enfeite fazia parte de um organograma do Governo e
integrava uma série de outras secretarias, representando apenas
satisfação à sociedade.

Felizmente, no Governo Aécio Neves, nestes novos tempos em que
a economia é repensada em termos mais concretos, o setor ganha
uma dimensão de que há muito tempo deveria estar gozando no seio
da economia brasileira, não apenas de Minas Gerais.
As grandes nações do mundo alicerçam sua economia

principalmente na área do turismo. A América do Norte, a Europa e os
países da Ásia descobriram que o turismo é um veio da economia que
se mantém e que dá respostas imediatas, muitas vezes explorando
uma riqueza que não se esgota.

O tema estrutural da Secretaria do Turismo foi a Estrada Real, por
tudo o que representa para Minas e para o Brasil: desafio, história,
cultura, resistência e, acima de tudo, projeção para o futuro. Não
haveria maior simbolismo que apontarmos a Estrada Real como
projeto estruturador. Por meio desse norte delineado pela equipe do
Governo, entendemos que vamos alavancar os demais projetos que
fazem parte não apenas da Secretaria, mas do Governo de gestão
proposto pelo Governador Aécio Neves. Essa gestão vai
configurando-se por intermédio das diversas ações em
desenvolvimento, não apenas em nossa pasta, mas em todo o

rs
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Governo.

Certamente, durante os debates técnicos na parte da tarde, a
Estrada Real será discutida com os membros do grupo temático. A
Estrada Real representa não apenas a incursão dos bandeirantes, dos
descobridores, dos artistas, dos poetas, dos sonhadores, mas também
um traço da escravidão, porque ali o suor correu, o sangue se esvaiu.
E, nas idas e vindas, foi-se traçando um mapa de Minas Gerais, o
mapa do nosso futuro profundamente marcado, principalmente em
nossa região mais rica e mais privilegiada pelos bens da natureza.

Ao contrário do que muitos dizem ou pensam, a Estrada Real tem
uma característica própria que a diferencia da trilha de Compostela.
Não é a estrada do peregrino, não é a estrada daquele que suplica, é
a estrada do turista, daquele que exige, daquele que busca, daquele
que quer qualidade de vida e preservação. Aí está a grande diferença.

Gostaríamos de dizer que, dentro das parcerias estabelecidas e
preconizadas pelo Governador, a FIEMG assumiu, através do Instituto
da Estrada Real, um papel importantíssimo e preponderante no
desenvolvimento do projeto. A Secretaria, através de seus órgãos
técnicos, associada à FIEMG, desengavetou, no dia 19/4, o projeto da
Estrada Real. Alavancou o processo, deu a participação do Estado
que faltava e institucionalizou o processo, que nunca mais parou e
tornou-se um referencial para o turismo mineiro, nacional e
internacional. Enquanto se desenvolve o projeto da Estrada Real,
gostaríamos de acrescentar que, assumindo a Secretaria por
determinação do Governador, passamos a reorganizá-la e a
reestruturá-la, não apenas no seu aspecto material, mas no seu
aspecto profissional, convocando pessoas comprometidas com o
processo, que sentem que Minas tem um potencial imenso para ser
explorada economicamente, modernamente, através do dinamismo, e
fazendo o que estamos fazendo desde que assumimos a Secretaria:
uma peregrinação pelo Estado, uma peregrinação de auditório em
auditório, uma peregrinação de escola em escola.

Estamos tentando mostrar para o mineiro uma vocação nova: que o
turismo em Minas não deve ser apenas uma atividade de lazer, de
entretenimento, mas uma atividade empresarial, com retorno certo e
rápido. A vocação do mineiro deveria ser mudada, porque fazer
turismo não é procurar as praias do Espírito Santo, da Bahia ou do Rio
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de Janeiro. Fazer turismo é se sentir empresário do turismo e
explorar economicamente um dos maiores potenciais que temos no
Estado, que está virgem ou é explorado amadoristicamente. Fazer
turismo é acreditar na atividade. Isso está latente. Nunca se falou
tanto em turismo como se fala nas Minas Gerais de hoje. O próprio
Governador Aécio Neves, empolgado e conhecedor daquilo que se
passa no mundo, vê que uma das grandes bandeiras do seu Governo
é a exploração desse veio inesgotável, que os exploradores não
conseguiram tirar do Brasil; não conseguiram tirar essa riqueza
exuberante que temos.

E dentro dessa ótica que estamos trabalhando, reestruturando a
Secretaria, dando a ela condições de gerenciar os equipamentos
destinados ao turismo. Não se pode conceber que, em uma
secretaria, os equipamentos estejam espalhados em mais de sete,
oito ou dez entidades diferentes. O Governador, teve a sensibilidade
de não deixar isso acontecer. O EXPOMINAS é o primeiro grande
investimento do Governador, e a sua gestão é repassada para a
Secretaria do Turismo, para que o turismo possa realmente dar uma
finalidade específica para aquele empreendimento. Esperamos, com a
conclusão do EXPOMINAS, transformar Belo Horizonte no centro das
grandes feiras, do turismo de negócios, das grandes exposições,
competindo em pé de igualdade com Rio, São Paulo e Salvador.

Ainda ontem conversei com o Deputado Odelmo Leão. Devemos
promover em Minas grandes eventos de que participe a Secretaria de
Agricultura, por meio da amostragem do agronegócio, da
potencialidade de Minas nos diversos setores e também da difusão e
divulgação do nosso produto turístico. Essa integração do Governo é
benéfica e necessária para Minas, neste momento.

Dizem os pessimistas que este é um ano perdido. Permito-me
discordar disso e dizer que este é o ano de repensarmos realmente o
País, como está sendo feito, de repensarmos o Estado com
profundidade e com responsabilidade, é o ano de fazermos o
inventário das deficiências do passado, para termos segurança no
avanço do futuro. Este é o ano da reflexão, o que estamos fazendo.

As palavras do Deputado Agostinho Patrús, do Deputado Odelmo
Leão, do Dr. Tadeu, enfim, da equipe do Governo presente
demonstram o sentimento de que é necessário planejar para crescer.
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O mundo moderno não admite mais improvisações. Entendemos,
Dr. Tadeu, que o planejamento acaba sendo a alavanca de
Arquimedes, que dizia: "Dai-me uma alavanca, e eu levantarei o
mundo". Falta em Minas Gerais o planejamento, por meio do qual
obteríamos resultados concretos e permanentes. Estamos encarando
o Governo nessa ótica e, por isso, viemos até aqui.

Conhecemos, sim, as dificuldades e, para enfrentá-las, estamos
procurando a sociedade, a iniciativa privada e a participação
permanente da Assembléia Legislativa, dos Prefeitos, das autoridades
do interior, promovendo um verdadeiro mutirão no Estado a favor de
uma área que deve ser despertada desta letargia que, infelizmente,
domina o Estado no setor do turismo. Ele deve ser encarado como
fator de geração de renda e de integração.

Quando cheguei a Belo Horizonte, diziam-me que a cidade não tinha
atrativos turísticos. Desconheço uma cidade brasileira com tanta
diversificação e oportunidades como Belo Horizonte. As ações dos
Governos Municipal, Estadual e Federal são todas elas voltadas direta
ou indiretamente para a exploração do turismo. Temos a reativação da
Pampulha, a otimização de Confins, a duplicação da Antônio Carlos, o
anel viário, a mudança da Rodoviária e do centro administrativo do
Estado e a transformação cultural da Praça da Liberdade. Tudo isso
são fatores indutores que transformarão Belo Horizonte na Capital
nacional do turismo, afora as riquezas encontradas nos equipamentos
que, lamentavelmente, deterioram-se pelo tempo e pela falta de uso e
de imaginação.

Acreditamos no Estado e, com essa reflexão, caminharemos. Estão
presentes diversos Deputados que nos acompanharam ao Norte de
Minas. A condução do PRODETUR Nordeste 2 viabiliza para o Norte
de Minas, o Alto São Francisco, o Jequitinhonha, para 86 municípios
os primeiros recursos internacionais a serem investidos na região.
Esse mesmo PRODETUR foi perdido em gestões passadas. Foram
US$400.000.000,00 que enriqueceram Bahia, Ceará, Pernambuco, os
Estados do Nordeste, em detrimento de Minas, e não sei se isso
ocorreu por omissão, por desconhecimento ou por não valorizarem o
setor.

Mas, lamentavelmente, Minas ficou apartada da distribuição do
primeiro projeto do PRODETUR. Na última semana, felizmente, a
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Secretaria assinou o termo de adesão com todos os Prefeitos do
Norte, e os recursos estarão disponíveis.

Estamos buscando as universidades. São 46 universidades de
turismo para somar conosco, para capacitar o Estado para essa nova
realidade. Neste mês, firmamos com o SENAC a ampliação do Portal
de Minas, que é o "site" mais visitado do Estado, dando oportunidade
para que outros municípios possam mostrar-se e fazer-se conhecer
nacional e internacionalmente.

Essas são as ações desenvolvidas por meio da Secretaria. São as
linhas de crédito que estamos trabalhando para que os investidores
possam, dentro de sua capacitação e capacidade de trabalho,
empenhar-se para explorar esse potencial imenso. Sei que existem
críticas e reclamações, sei que determinados setores, às vezes,
tentam culpar o Estado, o Governo, lamentável ou corriqueiramente,
naquilo que nós chamamos de escapismo. Os tempos mudaram,
estamos vivendo em tempos de competitividade. O turismo, como
qualquer outra iniciativa, como qualquer outra empresa, baseia-se na
capacidade de competição, em que prevalecem os melhores, aqueles
que trabalham mais. O Estado, que deixou de ser investidor,
paternalista e empresarial, hoje transforma-se num grande parceiro,
num incentivador e descomplicador. Essa tem sido a postura do
Estado de Minas, unindo os mineiros, resgatando a auto-estima, que
entendemos ser a marca da Minas atual, recuperando nossos valores,
origens e raízes em todos os setores, dando-nos uma sustentação
econômica e social para que tenhamos uma condução política em
nível nacional. Minas não pode desfazer-se dessa condição, que
normalmente lhe pertence, de ser o ponto e o centro de equilíbrio das
grandes decisões nacionais. Temos de nos preparar para essa grande
empreitada.

Este é um momento bom, é o momento do inventar, repensar e
caminhar, e é por isso que estamos aqui, como disse o Deputado
Odelmo Leão, o Or. Danilo, os Deputados Estaduais, todos os
integrantes da equipe do Governo e da Assembléia Legislativa.

Quero deixar minha homenagem à Assembléia, pois nunca tantas
reuniões e audiências foram convocadas para debater sobre o
turismo, a respeito daquilo que é caro a nós todos, daquilo que nos faz
bem porque fala da nossa história, das nossas riquezas e
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possibilidades. Estamos aqui imbuídos desse desafio, criando
condições, para que o turismo cresça. Mas somente crescerá na
medida em que fizermos aquilo que estamos sentindo. A vida pública
nos ensinou que só faz bem aquele que sente; se não acreditarmos
naquilo que falamos, ninguém acreditará. Mas, a partir da crença, tudo
é possível.

Antes de chegar à Secretaria, passamos pela Câmara dos
Vereadores, fomos Prefeito por três vezes, passamos pela Câmara
Federal e aprendemos que na administração pública não existe
missão impossível. As vezes existem falta de vontade, desânimo e
acomodação, mas, quando se quer, se faz.

Um Estado tão rico, tão privilegiado, bafejado pela sorte, não pode
ser governado com os olhos no retrovisor ou com miopia quanto ao
futuro.

Senhores, enquanto acreditarmos naquilo que pregamos, estaremos
no Governo e, enquanto transmitirmos e encontrarmos ressonância,
acreditaremos no Governo.

Mas assustou-me uma pesquisa, realizada em Minas, mostrando
que 95% dos belo-horizontinos não conhecem Ouro Preto, patrimônio
da humanidade, referência nacional e internacional. Se 95% dos
mineiros não conhecem Ouro Preto, certamente 99% não conhecem o
resto do Estado. E não conseguimos divulgar e difundir aquilo que
desconhecemos. Quem não conhece não ama; quem não ama não
trabalha. Nosso primeiro desafio é tornar Minas conhecida dos
mineiros e brasileiros; é conquistar este mercado que se encontra ao
nosso lado, este Estado rodeado de Brasil, para, depois,
conquistarmos o mercado internacional. E, para isso, temos potencial,
vontade política e capacidade de trabalho.

Ontem, estive com o Secretário Odelmo, e estabelecemos uma
parceria para trabalhar o turismo rural e o ecoturismo, em Minas, de
maneira pioneira. As Secretarias de Agricultura e do Turismo
estabelecem uma parceria que servirá de parâmetro para o Governo
Federal.

Quando assumimos a Secretaria do Turismo, contrariamos o Plano
Nacional de Municipalização do Turismo, ao trabalharmos por sua
regionalização. Entendíamos que municipalizar é individualizar, é
fechar e que, criando a regionalização, estaríamos abrindo o leque e
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propiciando a integração dos municípios.

Ontem, em Brasília, numa reunião do Ministério do Turismo,
presente toda a sua direção, criou-se o Plano Nacional de
Regionalização do Turismo, e alegra-me que Minas tenha dele
participado. Creio que, num futuro próximo, as secretarias de Estado e
os ministérios vão-se agrupar para, em conjunto, explorar a riqueza
que é comum a todos.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade, deixando minhas
homenagens ao Governador Aécio Neves, que, com competência e
habilidade, supera as divergências em todos os campos da atividade
política e pessoal, conduzindo Minas numa unidade que a coloca em
destaque frente ao Governo Federal, propiciando-nos conquistas que,
às vezes, incomodam outros Estados e regiões. Agradeço à equipe
que comigo trabalha na Secretaria, uma equipe coesa, que veste a
camisa e acredita no que faz. Obrigado.

Palavras do Sr. limar Bastos Santos
Exmo. Sr. Deputado Leonardo Quintão, na pessoa de quem

cumprimento os demais Deputados e componentes da Mesa;
representantes da sociedade civil organizada, senhoras e senhores,
aqui estou representando o Secretário José Carlos Carvalho, titular da
Pasta de Meio Ambiente do Estado, que, por problemas de saúde na
família, não pôde comparecer. Na oportunidade, gostaria de
parabenizar o Governador Aécio Neves pelo acerto e felicidade na
indicação do nome do Secretário José Carlos, pessoa que tem grande
experiência na área de meio ambiente - pois já foi Secretário de
Estado, anteriormente, e Ministro de Meio Ambiente, na gestão
passada -, tem renome nacional e internacional e é hoje o principal
orientador de uma nova política ambiental para o Estado de Minas
Gerais. Espero conseguir passar para os senhores as orientações que
o Secretário José Carlos tem passado aos dirigentes dos órgãos
estaduais do meio ambiente.

De acordo com a política da atual gestão estadual, nosso maior
compromisso é com a modernização da gestão ambiental do Estado.
Fico muito à vontade para dizer isso porque faço parte do Governo do
Estado, como Presidente da FEAM, há exatamente seis meses. Antes
disso, era dirigente de uma ONG ambientalista criada há mais de 15
anos. Dessa forma, eu, que jogava pedras nos órgãos ambientais,
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desafio. Mas não podemos furtar-nos a estas oportunidades que a
vida nos oferece para tentarmos colocar em prática tudo o que temos
exigido dos órgãos governamentais, como uma política de gestão
ambiental para o Estado. Assim, tenho muita tranqüilidade para falar,
hoje, como dirigente de um órgão estadual de meio ambiente.

Dentro do tema desenvolvimento econômico, gosto sempre de
ressaltar que se quer um desenvolvimento econômico sustentável
Aliás, por felicidade, nossa Secretaria tem este nome: Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Ou seja,
pressupomos desenvolvimento , sim, mas em bases sustentáveis.

No PMDI, dentro da carteira de projetos estruturadores, temos dois
grandes projetos que dizem respeito diretamente à SEMAD. Um deles
trata da revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia
hidrográfica do rio São Francisco, e seu Gerente, Dr. Augusto César
Soares dos Santos, estará aqui nesta tarde e discorrerá melhor e de
forma mais técnica sobreele. De qualquer forma, gostaria de dizer
que o objetivo maior desse projeto é garantir a 

sustentabilidade das
atividades antrópicas desenvolvidas na bacia hidrográfica do rio SãoFrancisco.

O projeto visa estabelecer ações prioritárias regionais e setoriais em
curto, médio e longo prazos, aumentando a oferta de água emquantidade e qualidade, recuperando, conservando e preservando omeio ambiente, assim como melhorando a qualidade de vida dos
usuários e da sociedade como um todo. E um projeto extremamente
importante para o Estado de Minas Gerais, na medida em que a maior
parte da bacia desse rio de integração nacional situa-se neste Estado.

Em nível de discussão federal, é um momento extremamente
importante, visto que discutimos um novo projeto de transposição das
águas do rio São Francisco. A posição do Governo de Minas é a de
fazer a revitalização desse rio, antes de pensar em transposição de
suas águas. Numa comparação bastante g rotesca, é como se um
cidadão de saúde bastante debilitada doasse sangue para salvar outravida. Comparativamente,esse é o quadro da bacia do rio SãoFrancisco.

Dentro da carteira de projetos estruturadores , um outro diz respeito
própria modernização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
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ou melhor, à modernização da gestão ambiental, sob o título
Gestão Ambiental de Minas Gerais - Século XXI. Seu Gerente é o Dr.
Rubens Vargas, que estará aqui à tarde discutindo ações levadas a
termo e em andamento, a fim de colher subsídios para o
aprimoramento desse grande projeto.

Dentro da visão do Secretário José Carlos, compartilhada por todos
os dirigentes de órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente -
SISEMA -, nosso objetivo é a modernidade da gestão ambiental. O
SISEMA é composto pela coordenação, por parte da SEMAD, e por
seus órgãos seccionais: o IEF, que cuida da Agenda Verde, ou seja,
da parte da biodiversidade, da fauna e da flora; o Instituto Mineiro de
Gestão das Aguas - IGAM -, que cuida da Agenda Azul, ou seja, da
gestão dos recursos hídricos, da outorga da água; a FEAM, que cuida
do licenciamento ambiental, da despoluição, isto é, da Agenda
Marrom. Hoje, mediante convênio firmado, existe um elemento a mais
nesse sistema, que é a Polícia Ambiental.

No que tange às ações prioritárias, com relação à política de gestão
ambiental para o Estado de Minas, a principal delas é a reestruturação
do modelo de gestão ambiental. Um modelo criado há 15 ou 17 anos,
bastante moderno para a época, sendo aliás exportado. Existe hoje,
em nível federal, o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA -,
que é uma cópia do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM. Mas os anos se passaram, e o nosso sistema não evoluiu.
Com isso, tornou-se lento, burocrático, cartorial e, obviamente, não
tem cumprido seu papel de gerenciamento da questão ambiental no
Estado. Pelo contrário, tem-se tornado um empecilho ao
desenvolvimento econômico sustentável de Minas.

Estamos discutindo o desenvolvimento econômico do Estado de
Minas Gerais. Hoje, todas as ações econômicas, de qualquer
secretaria, têm um viés na área ambiental. Se for um projeto de infra-
estrutura, de mineração ou de uma indústria, forçosamente tem de ter
o licenciamento ambiental. Se esse licenciamento demora a sair, se é
ineficiente, ineficaz ou se está ultrapassado, isso se configura num
entrave ao desenvolvimento de Minas Gerais. Essa é uma visão clara
que temos, e é importante que todos dela compartilhem.

Precisamos hoje fazer com que esse sistema seja mais ágil, mais
eficaz e mais eficiente na análise desses processos, para dizer "sim",
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quando temos de dizer "sim", e para dizer não", quando temos de
dizer "não" para um empreendimento que não pode ser aprovado.
Mas temos de ter rapidez para dar essa resposta, até porque o
empresário está perdendo tempo e dinheiro, já que não tem uma
definição sobre o empreendimento que deseja implantar no Estado.
Com isso, paralelamente à guerra fiscal, a questão ambiental pode
transformar-se num elemento que talvez dificulte o desenvolvimento
econômico do Estado.

Hoje o sistema funciona priorizando o meio, e não o fim, ou seja, o
tempo maior é gasto na análise dos processos. E a questão
fundamental, que é a fiscalização, o controle e o monitoramento, é
praticamente ineficiente. Gastamos a maior parte dos recursos
humanos e financeiros na análise do processo em si, o que não
garante que aquele projeto aprovado e receptor da licença ambiental
efetivamente cumprirá as condicionantes ali estipuladas. Parece que a
licença ambiental é o objetivo final tanto do órgão licenciador quanto
do empreendedor, que a recebe depois de uma gincana e acreditando
que já cumpriu seu papel. Com isso, estamos adotando a visão do
licenciamento pelo licenciamento. Na realidade, ele tem de ter um
processo rápido, mas precisamos concentrar todos os nossos
esforços no pós-licenciamento, quer dizer, a licença não é o fim, mas
o início do processo de monitoramento e controle. Estamos tentando
inverter isso nesta gestão.

Um dos pontos em que estamos atuando, entre as ações
desenvolvidas, é o da unificação do sistema de gestão ambiental no
Estado. O empreendedor que precisa de um licenciamento ambiental
para o seu empreendimento teria de entrar hoje com três processos
distintos nas três casas que mencionei. E uma coisa extremamente
complicada, abrimos três guichês. E um avança mais que o outro, de
forma que, em média, alguns processos de licenciamento levam dois
anos ou mais, em vista de toda essa confusão.

Desde o mês de agosto deste ano, o guichê único já é uma
realidade nos processos de infra-estrutura, indústria e mineração na
FEAM. Hoje quem anda é o papel, não o empreendedor. Se ele
precisa da outorga do IGAM ou da autorização de desmate do IEF,
entra por uma porta única, de onde o processo tramitará para as
demais instituições, de forma integrada e com uma visão unificada.
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Outra ação que estamos desenvolvendo visa a construir e

oficializar indicadores de qualidade ambiental. Hoje, não adianta
falarmos para a sociedade que o IEF, que o IGAM ou que a FEAM
autorizaram "x" processos ou fizeram não sei quantos mil autos de
infração. Na realidade, isso é um dado gerencial. Por meio dele, a
sociedade não consegue verificar se a qualidade de vida do cidadão
melhorou. Temos de buscar indicadores que a sociedade possa,
efetivamente, reconhecer como mudança. Como está a qualidade da
água, melhorou ou não durante esta gestão ou depois dela? Como
estão os índices de qualidade do ar? Como está o solo em Minas
Gerais relativamente à contaminação, à poluição? Quanto estamos
retirando de poeira do ar? Essa poeira que nós e nossos filhos
costumamos respirar? Só com informações dessa natureza,
transparentes, teremos a sociedade como nossa aliada e, ao mesmo
tempo, controladora, podendo verificar como esta gestão está
caminhando.

Precisamos estruturar melhor o sistema estadual de meio ambiente
com o aprimoramento institucional e com maior integração. Cada
órgão tem origem diferente: o IEF vem da Secretaria da Agricultura, a
FEAM, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, etc. Cada um tem um
pai diferente. Então, juntamos tudo ali e queremos que funcione
direito, com planos de carreira distintos, com histórias distintas.
Estamos estabelecendo uma unificação, incluindo um único plano de
carreira para os servidores da área ambiental, além do treinamento e
da capacitação.

Precisamos rever a legislação. Para isso, contamos com o apoio dos
Deputados. Não podemos ter a mesma situação para todas as regiões
do Estado, que é altamente diversificado, com inúmeros contrastes.
Por exemplo, hoje uma indústria que não é interessante para Belo
Horizonte poderia o ser para o Norte de Minas. A multa aplicada
contra uma grande companhia mineradora não pode ser a mesma
aplicada contra uma pequena lavanderia. Ela simplesmente
determinará o fechamento dessa empresa. Se não fizermos diversos
ajustes na legislação, não poderemos tratar a questão ambiental de
forma tranqüila como deve ser.

A descentralização da gestão ambiental é uma realidade.
Inauguraremos este mês o primeiro núcleo do Conselho de Política
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regionais: em Ubá, Varginha, Montes Claros, Governador Valadares,
Diamantina e Divinópolis. Cada um atenderá a determinada região do
Estado. Obviamente, essa região guarda suas peculiaridades
regionais.

O Secretário Odelmo Leão falou muito sobre o agronegôcio.
No Triângulo Mineiro há um enfoque muito grande sobre a questão

da agroindústria. Lá, vamos poder tratar dessa questão de forma
diferente, como acontece aqui quando tratamos do COPAM. Em
Varginha, a característica já é a de indústria de tecnologia, e vamos
ter de nos adaptar a essas características e peculiaridades regionais.
Isso é uma realidade. A descentralização da gestão ambiental começa
efetivamente este mês. Vamos inaugurá-la em Uberlândia na
presença do Governador, mostrando que é possível descentralizar a
gestão ambiental.

Outro aspecto importante é a unificação dos bancos da base de
dados do Estado. Essa ferramenta é extremamente importante e
poderosa para a gestão ambiental do Estado. Isso não existia. Cada
órgão tinha o seu, e, nos diversos setores do Estado, tínhamos parte
desse banco de dados. Hoje, a unificação é uma realidade. Já existe
uma centralização dessa base de dados na Secretaria de Meio
Ambiente do Estado. Com isso, temos uma visão com imagens
transmitidas por satélite, em tempo real, de como está a situação em
determinada área do Estado e que providências precisamos tomar,
até para priorizar essas ações, em função da dificuldade que temos de
dispor de recursos financeiros para tratar da questão simultaneamente
em todo o Estado.

O zoneamento econômico e ecológico do Estado também é
fundamental. Precisamos conhecer como está o inventário florestal do
Estado. Minas Gerais tem uma vocação para a indústria siderúrgica e,
obviamente, consome carvão vegetal. Precisamos de informação
segura, tranqüila e em tempo real desse potencial, desse inventário
florestal. Também precisamos imprimir as diretrizes para uso e
ocupação do solo. Temos de saber onde pode e onde não pode ser
implementado determinado projeto. Isso é fundamental, e, além disso,
temos de discutir a integração e a interação da questão ambiental com
as demais Secretarias de Estado. Isso é muito interessante porque
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tenho vislumbrado nesta gestão a coesão. Não estamos em lados
distintos. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico não
está de um lado, opondo-se à Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável. Estamos do mesmo lado, com visões e orientações
específicas, mas trabalhando com o mesmo objetivo, com aquela
visão, que já foi salientada, de fazer de Minas um melhor Estado para
se viver.

Efetivamente, essa relação com as demais Secretarias está sendo
feita através da criação de núcleos de gestão ambiental nas diversas
Secretarias que têm interface com a área ambiental do Estado. A
melhor forma de integrarmos a questão ambiental, que é transversal,
perpassa por todas as Secretarias do Estado. Todas as ações
necessitam da análise da situação ambiental do empreendimento ou
da região onde o empreendimento estará situado.

Ainda gostaria de dizer que, a despeito de todo problema financeiro
que o Estado enfrenta e de todo o rigor e austeridade que o momento
impõe, não podemos nos deixar contaminar por essa situação e
simplesmente cruzar os braços. Seria muito prático para todos os
representantes do Governo de Minas ficar falando sobre o problema
fiscal e sobre a pior equação fiscal que foi perdoada pelo Governo, ou,
ainda, maldizendo a escuridão. Mas acho que temos, com
criatividade, com as parcerias público-privadas, com a sociedade civil,
ou com o cidadão, de responder efetivamente a essa deficiência e a
essa situação de austeridade financeira que o Estado enfrenta, sem
deixar de lado nossas obrigações de gestores públicos do Estado.

Poderia delongar-me mais para falar das principais ações, hoje, da
política ambiental de Minas, mas teremos essa oportunidade com os
gerentes desses projetos estruturadores, aqui presentes.

Agradeço a iniciativa da Casa. A sociedade é fundamental como
parceira, como cúmplice das ações do Estado, para que a qualidade
de vida melhore. No final, é a sociedade que lucra com isso, porque
estamos falando de qualidade de vida para nós e para nossos filhos.

Agradeço a oportunidade de estarmos aqui, Estado e sociedade,
frente a frente, sem esconder nada, de peito aberto, trabalhando em
conjunto para que Minas seja, nos próximos anos, o melhor Estado
para se viver. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente- Informo aos participantes do seminário que as



apresentações estarão disponíveis a partir do dia 10/10/2003, no 770
"site" www.almg.gov.br/eventos  Convido os senhores participantes
para os grupos de trabalho, a partir das 14 horas: Grupo 1, "Infra-
Estrutura", no Auditório, andar SE; Grupo 2, "Agricultura, Serviço e
Indústria", no Plenarinho IV, andar SE; e Grupo 3, "Energia e Meio
Ambiente", no Teatro, andar térreo. Convidamos também os
coordenadores e gerentes dos Grupos 1, 2 e 3 para a reunião hoje, a
partir das 13 horas, no Salão Nobre, no Hall das Bandeiras.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Passamos agora à fase de debates. Esta

Presidência passará a ler as questões escritas encaminhadas pelos
participantes presentes e pelos telespectadores. A Presidência solicita
aos Deputados e participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de dois minutos
para apresentar sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Passarei à leitura das

perguntas escritas que chegaram à Mesa. Estabelecemos o teto
máximo para o término desta reunião às 13 horas, em função da
reunião que ocorrerá com os coordenadores dos debates temáticos.
As questões específicas serão aprofundadas nos grupos de trabalho.
Nossa idéia é fazer um bloco único de perguntas escritas e orais;
depois, retornaremos para os integrantes da Mesa, agilizando o
debate para cumprir o horário.

Pergunta, por escrito, ao Dr. limar Bastos: "Nesse processo de
desburocratização da FEAM existe a possibilidade de dar aos
CODEMAS maior autonomia?".

Ao Deputado Agostinho Patrus, de Jarbas José de Almeida, da
associação de moradores: "Quais os projetos para remoção das
famílias que estão na MG-020, área de risco, nas proximidades do
Bairro Ribeiro de Abreu?".

Há uma pergunta do Sr. João Lélis, da COOPMINAS, relativamente
ao seminário Aguas de Minas. Solicito que procure a assessoria da
Assembléia, a fim de obter as informações devidas.

Estão inscritos, na ordem, Marco Aurélio, do Conselho Regional de
Economia; Fernando Chiarini, da BHTRANS; Crispim Moreira,
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assessor parlamentar; José Fernandes Pacheco, CEDEFIS;
Evaristo Garcia de Matos, do Conselho Municipal de Saúde. Com a
palavra, Marco Aurélio Loureiro.

O Sr. Marco Aurélio Loureiro - Gostaria de fazer um registro. A
oportunidade de acompanhar esse inusitado e inovador trabalho de
discussão do PPAG, até mesmo no âmbito nacional, atribui grande
responsabilidade a todos os envolvidos no processo, sejam do
Legislativo, do Executivo ou da sociedade.

A dimensão desse trabalho é tão importante que até mesmo a
brilhante iniciativa da Comissão de Participação Popular torna-se
modesta. Como bem disse o Prof. Luiz Aureliano, é necessário a
sociedade acompanhar a execução orçamentária.

Há sete ou oito anos, o Estado, juntamente com esta Casa,
promoveu a discussão popular do orçamento de forma extremamente
interessante. Foram realizadas dezenas e dezenas de audiências
públicas microrregionais e regionais, o que redundou em um trabalho
considerado importante pela sociedade, mas que se perdeu, porque
não houve acompanhamento da execução do resultado daquele
processo. Não houve nenhuma fiscalização nem satisfação à
sociedade sobre o resultado. A fim de evitar que se repita o equívoco
ocorrido, sugiro que esta Casa crie instrumentos que possibilitem à
sociedade avaliar a execução orçamentária, nos próximos anos. Está
em tramitação na Casa a Proposta de Emenda à Constituição n° 51,
que cria a auditoria de fiscalização orçamentária popular. Talvez esse,
acoplado a outros instrumentos, propicie esse acompanhamento à
sociedade.

Inegavelmente, o Brasil evoluiu muito do ponto de vista político.
Mas, do ponto de vista da gestão orçamentária, ainda é uma caixa
hermética para 99,9% da sociedade brasileira. Obrigado.

O Sr. Fernando Chiarini - Sou técnico e assessor da Presidência da
BHTRANS. Parabenizo não só a Comissão de Participação Popular
desta Casa como também o Governo do Estado, que coloca em
discussão suas intenções e os programas do Governo do Estado para
os próximos 20 anos. Minha consideração estará mais voltada para o
Tadeu e para o Secretário Agostinho Patrus no que se refere à
questão metropolitana.

E uma preocupação nossa a questão do transporte na região
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metropolitana. Ao ver a apresentação, e mesmo sabendo que hoje
à tarde haverá um debate sobre a infra-estrutura do transporte na
região metropolitana, preocupou-me um pouco o transporte de
pessoas. No meu modo de ver, ela está pouco abordada nessa
questão do transporte da região metropolitana. E certo que há toda
uma logística voltada para o transporte de carga, sob o ponto de vista
ferroviário. Mas, ao se pensar na questão do planejamento da região
metropolitana dentro de uma perspectiva de melhoria da qualidade de
vida, parece-me que está faltando um projeto mais concreto de
transporte, que não se atenha apenas à questão do metrô. Estamos
precisando de um pouco mais de fôlego para essa questão, na
medida em que ela atinge cerca de 4,5 milhões de pessoas na região
metropolitana. O desenvolvimento econômico dessa região precisará
de ações com o objetivo de melhorar o transporte das pessoas.
Obrigado.

O Sr. Crispim Moreira - Sou engenheiro agrícola e assessor
parlamentar. Vou dirigir a minha pergunta ao Secretário Odelmo. Foi
revelado que um dos objetivos da agricultura é o fortalecimento do
agronegócio. A minha preocupação é com relação à concepção que o
Governo tem sobre o agronegócio. Seria bom que a sociedade
entendesse melhor a opção que se faz sobre ele. Há um
direcionamento forte para a agricultura patronal? Qual é o papel que o
Governo reserva para a agricultura familiar atuar no desenvolvimento
estratégico, haja vista que é conhecido de todos que estudam Minas
Gerais que o traço forte da concentração de renda e de riqueza é a
desigualdade regional? Em que lugar o Governo coloca a agricultura
familiar com o objetivo de possibilitar a desconcentração de renda e
dos meios de produção e a redução das desigualdades regionais?
Como a política agrária está inserida na estratégia de
desenvolvimento de Minas Gerais, já que temos 8 mil famílias
acampadas no Estado?

O Sr. José Fernandes Pacheco - Sou assessor da Deputada Maria
do Carmo Lara, mas estou aqui na condição de Presidente do
CEDEFES, um centro de documentação que atua como um típico de
professor de português, que lê as coisas procurando erros. Ao ler o
PPAG, ficamos preocupados com vários pontos que vamos levantar.
Quero me dirigir ao Dr. Marco Antônio Cunha, porque acho que o Dr.
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Odelmo talvez tenha sido a pessoa que apresentou as notícias
mais encorajadoras, mesmo porque ele está na área em que o Brasil
está dando mais certo.
O Dr. Aracely disse que não gosta de números, o que me

decepciona um pouco, porque planejamento para mim é número,
gráficos, diagnósticos e perspectivas, e não discurso. Dirijo-me ao Dr.
Marco Antônio, porque sentimos aqui a falta do papel da ciência e da
tecnologia nessa questão.

Deputado Agostinho Patrus, no alto da serra da Saudade, no
Município de Campos Altos, havia um buraco enorme na pista que só
não me levou á morte por providência divina. Meu filho estava
dirigindo o carro e, para sair do buraco, teve de dar um cavalo-de-pau
no veículo. Sinalizaram o buraco, mas foram necessários três anos
para que ele fosse tampado. E difícil acreditar nas boas intenções e
nas ppssibilidades de realização de um governo quando este leva três
anos para tampar um buraco. Quando se fala em Estrada Real, temos
medo, pois olhamos para cima e esquecemos-nos de que, entre a
região de Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté, abandonamos a
rodovia e estamos passando pela estrada velha de terra. Lá foi feito o
contrário da Ciência e Tecnologia: asfaltaram a estrada e, quando o
asfalto acabou, tamparam os buracos com terra, o que a tornou
impraticável. Penso que é difícil falar em desenvolvimento com
processos tão obsoletos. Enfim, gostaria de saber qual é o papel que
a Ciência e Tecnologia tem a exercer no desenvolvimento de Minas
Gerais.

O Sr. Evaristo Garcia - Sou Evaristo Garcia, membro do Conselho
Municipal de Saúde, e trabalhei no Governo Tancredo Neves,
articulando técnicos para a elaboração do IV Plano Mineiro de
Desenvolvimento Econômico e Social. Gostaria que o Dr. Tadeu e o
representante do Dr. Wilson prestassem atenção no que direi. Sugiro
a todos os membros do Governo que estudem a Lei Delegada n° 95,
para não ocorrer aquilo que o Marco Aurélio disse. Antigamente,
enchemos um caminhão de projetinhos. Então, pegam o recurso, não
fazem nada e não dão satisfação para o povo. E preciso estudar a lei
delegada, porque, no Conselho Municipal de Saúde, trabalharemos
com isso. Na iia Conferência de Saúde, dissemos que é crime
hediondo desviar recursos das políticas sociais. Tenho certeza de que
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isso será aprovado na VIII Conferência Estadual de Saúde, porque
é preciso ter responsabilidade.

O que aconteceu quando o saudoso Presidente Tancredo Neves
deu responsabilidade aos membros do seu Governo? No fórum da
ditadura, ele foi eleito Presidente da República. Esse é um exemplo.
Não é bom fazermos projetos confiando em discursos. Devemos dar
responsabilidade ao Governo. •Por exemplo, reordenar a rede
produtiva da Região Metropolitana de Belo Horizonte para abastecer o
Aeroporto de Confins. Tínhamos o sonho de produzir suínos e frangos
para exportação. A aviação da União Soviética viria aqui apanhar a
nossa produção, mas isso acabou.

O Presidente da República Tancredo Neves morreu e acabou nisso,
não se fala mais sobre isso. Vemos um linguajar de técnicos, que
mudam os nomes; naquele tempo dizíamos corredor de transporte e
exportação.

Ribeirão das Neves rompeu com a EMATER no Governo da Sra.
Gracinha, e até hoje não se restabeleceu o convênio. O terreno está
abandonado, e ninguém fala sobre isso.

Em Capim Branco, por exemplo, poderia ser gerada uma renda
incalculável com a produção de suínos, aves, legumes e outras
coisas. Havia uma produção de alho muito boa e acabou.

A EMATER está lutando com falta de pessoal técnico para
orientação de como trabalhar a rede produtiva: a Federação das
Indústrias, dos Trabalhadores, da Agricultura, agricultura familiar. E
preciso que exista responsabilidade. O menino é o neto, e vamos
chamá-lo e dizer: seu avô fazia assim.

O Sr. José Geraldo do Nascimento - Boa tarde. Sou do SINDAGUA,
da CUT-Minas. Gostaria de fazer duas intervenções dirigidas ao
Secretário de Agricultura e ao Secretário de Meio Ambiente.

A água subterrânea é uma grande preocupação atual. Ultimamente,
os jornais escritos têm veiculado informações a respeito das
agressões que esse setor vem sofrendo, com o uso inadequado das
águas subterrâneas. Como nada foi dito a respeito disso, quero
receber informações sobre qual é a intervenção que o Governo do
Estado pretende fazer nessa área, como pretende usar essa água
subterrânea, que é uma das maiores reservas hídricas que temos
atualmente, não só no Brasil, mas também no mundo, e que
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pretendemos utilizar num futuro, se possível, bastante longo.

Qual é a relação que esse Governo quer estabelecer com os
comitês de bacias? Temos os comitês de bacias organizados nesse
setor de águas, que vêm funcionando e monitorando nossas águas,
fazendo intervenções muito importantes nesse setor. Como
trabalhador da área de saneamento, não poderia deixar de mencionar
essa questão.

Quero fazer outra pergunta ao Secretário de Meio Ambiente: nesta
Casa foi criado o projeto de lei para o saneamento, ainda em 1992,
mas não foi regulamentado, está engavetado. Neste momento, em
que discutimos uma mudança não só em Minas, mas em todo o Brasil,
principalmente na relação entre saneamento e meio ambiente, é
interessante sabermos como será regulamentada essa questão do
saneamento no Estado, quais serão as intervenções do Governo, se
será por via da COPASA. Qual é o papel da COPASA nessa questão
do saneamento? Como ficará essa questão da legislação sobre o
saneamento?

Pergunto ao Secretário de Agricultura sobre a relação do Governo
com a agricultura familiar e solidária. Há um papel importante não só
na fixação do homem no campo, mas principalmente na geração de
renda para grupos familiares, que hoje têm maiores dificuldades neste
Estado, principalmente por causa dos "agrobusiness".

Com relação aos trabalhadores rurais sem terra, há uma grande
necessidade da reforma agrária, e queremos conhecer a posição
deste Governo relativamente aos referidos trabalhadores. Obrigado.

A Sra. Maria Lúcia Florêncio - Faço uma pergunta que também é um
convite à reflexão e uma provocação a todos os dirigentes e
parlamentares. Entre as propostas apresentadas, não vejo enfocada a
cultura como ponto de reflexão da identidade e da expressão
individual e coletiva. Cultura não é perfumaria, é geração de emprego
e renda e tem relação com todas as questões sociais, deve ser
traduzida em propostas objetivas.

Falo, mais uma vez, ao Secretário Aracely, do interesse e da
necessidade da Estrada Real como geração de emprego e renda.
Gostaríamos de saber sobre o andamento das conversas, relativas ao
assunto, com a Secretaria de Estado da Cultura, com as Secretarias
Municipais de Cultura, com os setores regionais ligados à cultura e
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com os segmentos profissionais da área. No que é veiculado na
Rede Minas, em todas as propagandas, tudo é muito bonito, e,
referindo-se à cultura, falam dos movimentos tradicionais populares,
que são importantíssimos. Mas também são importantes as questões
da memória, das bibliotecas e dos profissionais da área de cultura.
Isso também é indústria de turismo.

O Sr. Presidente -. Pergunta de Antônio, da Central de Movimentos
Populares, ao Secretário Aracely: "Como fazer chegar aos alunos das
escolas públicas os pontos turísticos da nossa Minas Gerais?".

Pergunta do Juarez, do SINDAGUA, dirigida ao Dr. limar: "Os
interesses do capital privado, se implementado o PPP, não trariam
potenciais riscos às reservas naturais e ambientais?"

Pergunta do Sr. Vanete ao Secretário Odelmo Leão: "Apesar de ser
da cidade de Jaíba, até hoje não entendi como é feita a escolha dos
agricultores do Projeto Jaíba; quais os projetos que temos, no
momento, para ampliação e manutenção dele?".

Pergunta da Sra. Rafaelita, do Grupo Reviver, ao Secretário de
Turismo: "Qual a infra-estrutura de albergues no projeto da Estrada
Real?". Pergunta também ao Secretário de Meio Ambiente: "Como se
dará a inclusão curricular, no ensino fundamental, de matéria relativa
à importância da educação ambiental, rios e fonte medicinal do
Estado?".

Pergunta específica do Sr. João Luiz, da Social Democracia
Sindical: "Na área do desenvolvimento econômico, qual o projeto de
desenvolvimento industrial para o Município de Ribeirão das Neves?".

Encerradas as perguntas, passarei às considerações finais dos
oradores e, ao mesmo tempo, para as respostas às indagações a eles
dirigidas.

Com a palavra, o Prof. Luiz Aureliano.
O Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade - Parabenizo a Assembléia,

os representantes da sociedade civil, encorajando-os a continuar
nesse trabalho de acompanhamento, participação, mobilização e
cobrança do andamento da execução do PMDI.

O Sr. limar Bastos Santos - Anotei algumas questões, que vou tentar
responder, pedindo que me informem se me esqueci de alguma.
Quanto à participação dos CODEMAs, eia é fundamental. Nesses
núcleos do COPAM que refletem a interiorização e a descentralização
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do processo de licenciamento, atendemos aos representantes dos
CODEMAs regionais. E importante frisar que alguns municípios do
Estado, notadamente Juiz de Fora, Betim, Contagem e Belo
Horizonte, por meio de convênio com a SEMAD, desenvolvem
licenciamento municipal ambiental, e, nesse processo, os CODEMA5
são peça fundamental. Os demais municípios até então não
apresentaram mostras de que o CODEMA estava bem estruturado.
Aliás, nem todos os municípios têm um CODEMA; temos de incentivá-
los a ter. Quero alertá-los apenas para uma questão que me
preocupa: estamos falando em descentralização e interiorização do
COPAM, mas devemos evitar a "prefeitização" dos CODEMA5, como
temos visto em alguns municípios, onde o Prefeito estrutura o
CODEMA para referendar os seus interesses, os interesses dos
empreendimentos que tem na cidade. Talvez a criação das regionais
do COPAM seja um passo intermediário para a municipalização do
licenciamento ambiental. Acredito que, por meio da regionalização,
poderemos levar aos municípios que compõem determinado núcleo
uma nova visão, um estímulo a mais para que os CODEMA5
municipais se capacitem e se reestruturem para o licenciamento
ambiental. De qualquer forma, entendemos que os CODEMA5 são
fundamentais. Tanto que têm participação nos Conselhos de Política
Ambiental.

Uma pessoa fez uma pergunta sobre as águas subterrâneas e os
comitês de bacia. Quanto ao uso da água subterrânea, há hoje uma
legislação específica sobre isso. O que cabe ao órgão ambiental é
fazer com que as normas existentes sejam cumpridas,
independentemente de quem procede à exploração. A água mineral,
por exemplo, é tratada na legislação como mineral, não como água.
Ou seja, a exploração de água mineral - uma fonte, por exem plo: está
afeta ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. E claro
que todo empreendimento precisa ter o licenciamento ambiental
estadual, independentemente de estar afeto ao DNPM ou a um órgão
federal ou estadual. Mas a própria deliberação estabelece os critérios
de uso: para que pode ser usada essa água mais nobre, subterrânea,
e qual o volume de exploração?

Quanto aos comitês de bacia, também são peças fundamentais na
gestão ambiental do Estado. Aliás, acredito que a interiorização do
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IGAM se dê por meio desses comitês, que são as unidades
legítimas para deliberar sobre o uso e as prioridades de uso da água,
porque o comitê é composto por representantes de usuários. Aliás, é o
comitê que deve deliberar sobre o pagamento pelo uso da água e
sobre o que fazer com os recursos arrecadados. Ou seja, para nós, o
comitê é peça fundamental para a gestão dos recursos hídricos do
Estado, e o entendimento do Secretário é que devem ter autonomia
para fazer a gestão e decidir sobre o uso das águas e a aplicação dos
recursos arrecadados.

Com relação ao saneamento, no dia 16 de outubro teremos
audiência pública versando sobre questões de desenvolvimento
social: saúde, saneamento, educação, segurança, habitação e
trabalho - Minas sem fome. Quanto a isso, existe o projeto
estruturante, chamado Saneamento Básico, mais Saúde para Todos,
cujo gerente é o Dr. Ricardo Augusto ! Simões Campos, que trata da
ampliação desse sistema de saneamento. Durante essa discussão
teremos informações técnicas do que está sendo planejado.

No tocante ao saneamento, compete ao órgão estadual ambiental
licenciar, acompanhar, fiscalizar e monitorar o tratamento de esgoto
doméstico e empresarial. Esse material é carreado para o rio. Não há
como falar de gestão de bacia sem mencionar o tema do tratamento
de efluentes. Compete ao município e ao empreendedor cuidar dessa
questão, fazendo com que a qualidade do efluente esteja dentro das
normas ambientais.

A questão da saúde será discutida no dia 16/10/2003.
Reservas naturais e interesses particulares: hoje, a legislação é

muito clara com relação à conservação dos recursos naturais. O Pais
detém uma das melhores legislações ambientais que conhecemos.
Entretanto, o que, efetivamente, falta é a fiscalização do cumprimento
dessa legislação.

A iniciativa privada tem papel fundamental na proteção da
biodiversidade, das reservas naturais. Se computarmos todas as
áreas públicas federais, estaduais e municipais de preservação,
veremos que representam, em todo o País, menos de 10%. Então,
90% da biodiversidade e das áreas naturais estão nas mãos de
particulares. A responsabilidade de conservação do setor privado é
muito grande, porque, senão, somente restará o que está dentro da
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reserva pública. Estamos tentando fazer essa sensibilização, por
intermédio de meios legais ou de ação "pró-ativa" dos proprietários

privados.
Os órgãos responsáveis pelo cumprimento e pela fiscalização da

legislação têm falhado. Está nas mãos do proprietário privado a
conservação deste País, e não nas mãos do Governo, já que as áreas
públicas representam pequena fatia do País.

Para terminar, falemos sobre a questão da inclusão da educação
ambiental no currículo do ensino fundamental. Existe uma grande
discussão sobre esse assunto, há até mesmo propostas de se criar
matéria específica sobre educação ambiental. Na minha opinião, a
matéria educação ambiental é transversal a todas as outras.
Educação ambiental, assim como patriotismo, civismo e educação,
tem de ser transversa a qualquer outro tipo de matéria, não sei até

que ponto.
Hoje existem ações no ensino não-formal e ações materiais

paradidáticas com relação ao ensino de educação ambiental, mas, em
todas as oportunidades quando tratamos de Geografia, de História,
de desenvolvimento, temos de abordar a questão ambiental. Para nós,
esse tema perpassa todas as áreas, e seria muito complicado se o
confinássemos e uma determinada matéria.

Há formas de abordarmos a questão ambiental no ensino
fundamental. Tenho dois filhos que estudam em colégio particular, e
isso é feito de forma muito tranqüila. Eles têm essa visão em todas as
matérias, como se fosse uma vertente natural das ações. Quando se
explica o porquê da existência da caatinga, por que há desertos, por
que uma área é superpopulosa, no estudo da Geografia, a educação
ambiental tem que ser abordada, é fundamental.

Para concluir, queria agradecer a oportunidade e dizer que só
construímos alguma coisa com discussão, participação e interação.
Para mim, está sendo uma experiência interessante ser Governo.
Estou tendo a possibilidade de pôr em prática tudo que achava que
seria uma boa contribuição para o aperfeiçoamento da gestão
ambiental no nosso Estado. Parabenizo a Casa, mais uma vez, pela
iniciativa dessas audiências públicas, que certamente servirão para
aprimorar o PMDI e o PPAG. Coloco-me à disposição das pessoas
que quiserem discutir as questões técnicas com mais detalhes, assim
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como toda a Secretaria de Meio Ambiente.

O Secretário Adjunto Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Antes de
mais nada, agradeço pela chance de estar dialogando nesta Casa,
principalmente por ter a oportunidade de tornar mais transparentes as
questões relativas às ações e posições da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

Há uma pergunta endereçada a nós: "Qual o papel da ciência
tecnologia na questão do desenvolvimento de Minas Gerais?". E
precípuo. A questão relativa à ciência e tecnologia, embora exista uma
Secretaria própria que abriga o tema, passa diretamente por todas as
demais Secretarias, notadamente pela nossa Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

Sem a ciência e a tecnologia não é possível agregar valor a produto
algum; e absolutamente não se consegue desenvolvimento
sustentado e sustentável sem adição do ingrediente ciência e da
pitada de tecnologia. E necessário que ciência e tecnologia, em
primeira instância, sejam o motor gerador da economia, para que
depois colhamos, na ponta, o resultado de tudo isso - que é um
produto de qualidade, competitivo - e, principalmente, a adequação
dos meios de produção à questão ambiental e social. Ciência e
tecnologia, portanto, são fatores viscerais nas nossas preocupações,
diuturnamente. Diria mais: se os senhores discutirem, no turno da
tarde, ao tratarem da questão dos projetos estruturadores, os arranjos
produtivos locais, verão que ciência e tecnologia começam e terminam
o processo.

O meio produtivo é simplesmente uma amarração das pontas em
que a inovação, a criatividade, juntamente com a geração da
inteligência, resultam em um produto vendável em qualquer parte do
mundo.

Com relação ao questionamento do Sr. Evaristo, vou conhecer
melhor a Lei Delegada n° 95. Acho que o senhor tem toda razão
quando diz que devemos ordenar a rede produtiva para o aeroporto
de Confins. O aeroporto de Confins é um elefante branco de
US$500.000.000,00. Algumas iniciativas do passado precisam de
maior sustentação em razão das atividades produtivas que não foram
correlacionadas com aquele objetivo. Um terminal de passageiros
para Confins é pouco. Precisamos transformá-lo em um aeroporto
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industrial, em uma plataforma logística, em que todo seu entorno
tenha produção direcionada. Ai, poderemos começar a movimentar a
roda.

Teremos aviões descendo constantemente na medida em que
tivermos um aeroporto que demande, além do transporte de
passageiros, o transporte de cargas. Isso só se tornará realidade
quando houver usuários. Em um primeiro momento, esses usuários
são aqueles que demandam um serviço caro, pois esse transporte é
caro em relação aos outros meios de transporte. Têm de ser cargas
com alto valor agregado.

No passado, a Aeroflot transportou carne de porco e de ave. Não foi
economicamente viável porque existe outro meio de transporte mais
voltado para isso. Essa exportação pode ser feita por meio de
contêineres e vagões frigoríficos que permitem o transporte com
menor incidência do fator custo "versus" transporte no preço do
produto final. Para isso, temos de acoplar em Confins gemas e jóias,
eletroeletrônicos, biotecnologia, equipamentos de precisão. Minas
Gerais tem de dar uma maior escala a tudo o que já produz e
transformar isso em um produto de ambiente mundial. E o que
precisamos e estamos pensando em fazer. Já estamos em
negociação com uma série de empresas que, a partir do próximo mês,
farão a locação física no entorno de Confins ou dentro das próprias
instalações do aeroporto. Foi um acordo feito pelo nosso Governador
com o Presidente da INFRAERO. Uma parceria muito estreita entre o
Governo do Estado e o Governo Federal permitiu que a INFRAERO
seja também um motor desenvolvedor de facilidades para que Confins
tenha melhor sorte a partir de agora.

Acreditamos muito no potencial de Confins como plataforma
logística, voltada para os produtos de maior valor agregado e com
mais tecnologia, com mais conhecimento, com mais inteligência.

A cultura perpassa também pelo desenvolvimento econômico. As
nossas tradições e a nossa história têm papel relevante nas questões
relativas aos desenvolvimento econômico. O jeito mineiro de ser faz
parte da atração de novos empreendimentos, de dar viabilidade ao
nosso território como uma base produtiva para qualquer tipo de
empresa.

Evitamos tocar na questão municipal. Sempre falamos em
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desenvolvimento regional. Mas Ribeirão das Neves é um caso à
parte, um encrave de pobreza endêmica, uma cidade-dormitório, que,
por circunstâncias do destino, gera mais problema que solução.

O IDH de Ribeirão das Neves é um dos menores do Estado, e a
cidade fica a 221km da Praça Sete. Então, Ribeirão das Neves está
merecendo uma atenção especial da Secretaria de Desenvolvimento,
que vai tentar carrear para lá empresas que possuam utilização
intensiva de mão-de-obra. Para quê? Além do aspecto social de ter a
empresa perto, teremos um impacto menor em nossa estrutura viária.
Quanto mais perto do lugar onde habitam as pessoas estiver o
desenvolvimento - desde que seja feito de forma sustentável e em
coexistência pacífica com a urbanidade -, mais estaremos agregando,
e haverá um impacto menor na estrutura viária da cidade, com menor
demanda por transportes.

Com isso, encerro minha fala e espero ter respondido à maior parte
das indagações. Coloco-me à disposição desta Casa e das pessoas
que aqui se encontram para responder outras questões.

O Secretário Agostinho Patrús - Obrigado, Présidente André
Quintão. Para objetivar, , vamos responder às perguntas dirigidas
especificamente à Secretaria de Transportes e Obras Públicas. A
primeira, dirigida pelo Jarbas, da associação de moradores, sobre a
remoção de moradores às margens da MG-20. Esse é um problema
crônico de Belo Horizonte, de Sabará e das demais cidades do
entorno da Capital e até mesmo de dentro desta cidade. Os
moradores das margens de rodovias e dos cursos d'água,
principalmente do Arrudas, causam-nos grandes problemas, e temos,
além do CEDEC no Estado, a representação das Prefeituras. O
Prefeito Fernando Pimentel e outros têm empreendido um esforço
muito grande, mas temos esse problema realmente. As pessoas não
querem sair de suas casas. A moradia é um vínculo muito forte que a
pessoa tem. Precisamos alocar essas pessoas, e esse é o sinal mais
evidente do subdesenvolvimento, da falta de melhores condições de
vida e de melhores IDHs. As pessoas deixam suas regiões e vêm-se
colocar em locais indevidos.

Quanto ao transporte de passageiros, mencionado aqui muito bem
pelo nosso companheiro Fernando Chiarini, temos essa preocupação,
mas é muito comum falarmos mais da nossa preocupação com o
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escoamento da produção e do transporte de carga. Procurei
chamar a atenção, também, para o transporte de passageiros e temos
um projeto estruturador para a RMBH. É a plataforma de logística e de
transporte da RMBH. Quando falamos em transporte para essa
Região Metropolitana, estávamos falando no transporte de
passageiros. E claro que pensamos no transporte de cargas também
e no problema da transposição ferroviária da cidade, que hoje só
comporta 8.000.000t, enquanto a nossa demanda é de 16.000.000t.
Isso quer dizer que toda a produção do Centro-Oeste brasileiro que
passa por Belo Horizonte com destino a Vitória tem aqui um gargalo
que dobra o seu tempo de passagem por aqui. Mas estamos muito
preocupados com o transporte de passageiros porque esse é o maior
problema dos nossos moradores, que têm de enfrentar uma ou duas
horas de transporte, em virtude das suas más condições e má
distribuição. Como disse muito bem o Fernando, o metrô vai ser o
nosso foco principal. Uma vez construído o metrô, temos de dirigir os
ônibus e demais recursos que tivermos para complementar essas
obras.

Quanto ao problema de recuperação das estradas levantado aqui
pelo Pacheco, conseguimos recuperar apenas 10.000 dos 21 .000km
de estradas asfaltadas. Ainda há muitas estradas em mau estado.
Criamos um grupo de gestão para enfrentar as chuvas com a
participação dos trabalhadores, empresários de transportes e todos os
órgãos federais, estaduais e municipais. Mas essa recuperação, como
mostramos, não foi feita por falta de recursos e de cuidado com a
manutenção das nossas estradas nos últimos cinco anos, o que levou
a essa situação caótica em que nos encontramos.

Queria dizer ao Sr. Evaristo que o menino vai dar conta do recado.
Fará jus à sua ascendência, tanto de Tancredo Neves, por um lado,
como de Aécio Cunha e Simão da Cunha, de outro lado. Se Deus
quiser, o Governador Aécio Neves há de corresponder à expectativa
que é depositada em sua figura e nessa nova visão da política
brasileira, com a renovação trazida pelo Presidente Lula e pelo
Governador Aécio. Muito obrigado.

O Secretário Odelmo Leão Carneiro Sobrinho - E com grata
satisfação que responderei a algumas perguntas a mim dirigidas. Se
porventura não anotei alguma, estou à disposição. A primeira que

rÀ



784
chegou, parece-me que de Vanete Felino, é sobre o Jaíba. O
Projeto Jaíba, hoje, tem um gerente, Dr. Luís Afonso, que na tarde de
hoje proferirá palestra mostrando qual é nossa visão desse projeto
estruturante do Governo. Mas posso lhe dizer que temos sérias
preocupações. É um projeto em que foram investidos mais de
US$400.000.000,00, tem potencial para irrigar 150.000ha, gastando
80m3 de água por minuto. Temos o sentimento e a certeza de que
será um dos grandes projetos da produção agrícola de Minas Gerais.
Há um projeto pronto para operar em áreas internacionais, de
abastecimento interno de fruticultura, no setor de produção de
bananas, enfim, em todos aqueles assentamentos da produção rural.

Não posso informar sobre o assentamento no Jaíba 1. Na minha
avaliação, foi feito de forma desordenada, com pessoas não
preparadas para irrigação, porque irrigar exige tecnologia e
conhecimento, assistência técnica, coisa que não houve até hoje, mas
haverá, por parte do Governador Aécio Neves.

As pessoas que hoje estão no Jaíba 1 não foram tituladas. Não
sendo tituladas, não têm garantia a oferecer aos Bancos, para
aumentar o seu nível de endividamento e produzir. O Governo Aécio
Neves já começou a discussão com os Bancos do Nordeste e do
Brasil para rever o endividamento das pessoas que ali estão para
titulá-las; após a titulação, aumentar seu potencial de endividamento.
Renegociando as dívidas, essas pessoas poderão produzir com
dignidade.

Outra ação concreta que o Governo Aécio Neves tomou em relação
ao Jaíba foi colocar a energia para irrigantes, no período noturno, com
0% de ICMS, reduzindo 35% do custo dessa operação. Dessa forma é
que o Governo Aécio Neves hoje vê o Jaíba.

Prepara-se a planta do Jaíba 2, para que se façam as licitações
públicas e as pessoas interessadas no Jaíba possam prontamente, a
partir dessa licitação, que deverá ocorrer nos próximos dias, fazer uso
daquela área importante do Norte de Minas para a economia mineira,
em relação à geração de rendas e de produção.

Em relação à reforma agrária, o Governador Aécio Neves criou a
Secretaria Especial de Reforma Agrária, dirigida pelo nosso colega
Deputado Marcelo Gonçalves, que tem agido prontamente com o
Governo Federal nas áreas de assentamento, que demandam a
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presença do Governo Estadual. Em momento algum o Governo
Estadual falhou em relação aos assentados, às pessoas que estão
acampadas e querem ter acesso à terra.

Mas nosso Governo tem outra preocupação. São os produtores que
estão lá, principalmente os de economia familiar. E uma avenida de
duas pistas, a que vai para o campo e a que volta. Quem está no
campo sem política para produção está voltando para a cidade.
Temos de nos preocupar em manter os produtores rurais no campo. A
política do Governador Aécio Neves é ampla. Ele não se importa
somente com o agronegócio, mas preocupa-se com todas as
atividades da agricultura mineira, sem distinção, obviamente
atribuindo a todas importância única. Tanto o agronegócio quanto a
reforma agrária e a economia familiar estão em um único plano e
merecem atenção especial.
Outra pergunta dirigida a nós, de forma genérica, foi sobre a

EMATER na cidade de Neves. Não é que a EMATER não queira estar
presente naquele município. Os senhores podem verificar junto à
Prefeitura que, certamente, o interesse não parte da própria
Prefeitura, porque a EMATER está pronta a servir em qualquer
unidade do Estado onde haja o desejo de sua presença.

Falou-se que o Governo deve observar como um todo o problema
da lei delegada. Um Governo que tem a coragem de mandar um
orçamento para a Assembléia Legislativa sinalizando um déficit de
R$1.400.000.000,00 é sério e, obviamente, está observando a lei
delegada. Quando se criam outras fontes de receita para encobrir o
que realmente não existe, tenham a certeza de que a lei delegada não
será respeitada. E esse Governo respeita a lei delegada, assim como
respeita a sociedade de Minas Gerais.

No que diz respeito à agricultura familiar, respondo a essas
perguntas com muito alegria. Pela primeira vez em Minas Gerais o
Conselho Rural Sustentável está sendo presidido pelo Secretário e
funciona. Lá estão representados o MST, os assentados, a
FETAEMG, toda a agricultura familiar do Estado. Hoje, por meio da
criação de regras próprias, elegeremos os cinco primeiros territórios
que serão assistidos em Minas Gerais.

Um governo que se preocupou em sair de 73 mil famílias atendidas
na agricultura familiar para mais de 230 mil e que saiu de
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R$200.000.000,00 para R$600.000.000,00 de investimento,
preocupa-se com a agricultura familiar. Esse Governo alocou
R$3.600.000,00 para fazer o atendimento do Programa de Fundo e
Benefício de Garantia de Safra, permitindo, por intermédio da
Secretaria de Agricultura, atender 100 mil famílias no seguro-safra, em
resultados de R$100,00 durante seis meses; R$36,00 advindos do
Governo de Minas; R$18,00, das Prefeituras; e R$6,00, do produtor
que aderiu ao programa. Agradeço a Secretaria de Planejamento, que
entendeu e disponibilizou R$3.600.000,00 para atender 100 mil
famílias de agricultura familiar nas regiões da SUDENE. Obviamente,
esse Governo se preocupa com a agricultura familiar.

Temos boa relação com o Governo Lula, que neste momento está
tentando oferecer-nos somente 12 mil cotas. Espero que possa
oferecer-nos as 100 mil cotas que colocamos no orçamento, porque
preciso de atendimento para 100 mil cotas da agricultura familiar na
região da SUDENE. O Governo que tomou essas providências se
preocupa com o agronegócio.

Um Estado que deve R$37.000.000.000,00 e que tem uma
previdência com déficit em torno de R$220.000.000,00 obviamente
tem que desenvolver a sua economia para que possamos recuperá-la.
Minas tem um desafio maior que é crescer mais que o Brasil, porque é
um Estado que cresceu, em dez anos, 41%, enquanto o País cresceu
77%. No último ano, Minas cresceu 13% e o País 27%. O
desenvolvimento das economias mineira e brasileira começa no
campo. E lá que se movimentam as cadeias do ferro, do aço, dos
serviços, dos insumos e do comércio. Prefeitos, atentem para a
agricultura e elejam a agricultura como a primeira atividade do
município, porque é nossa vocação. Começam no campo 73% da
economia mineira.

Vou encerrar agradecendo o convite. Sempre que puder, voltarei
para prestar contas. Meu amigo Pacheco, não é que o agronegócio
esteja na moda, é que, até que enfim, nós, brasileiros, deixamos de
chamar o produtor rural de caloteiro e o colocamos na sua verdadeira
posição, como um homem da produção, como um homem honrado e
digno, ao lado dos trabalhadores rurais. O Brasil, hoje, começa a
reconhecer a sua verdadeira vocação, que é o agronegócio. Muito
obrigado.
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O Secretário Aracely de Paula - Gostaríamos de fazer apenas
duas observações sobre os temas que foram abordados. Em
determinados setores, existe uma linha muito tênue entre a cultura e o
turismo, ficando difícil, às vezes, identificar onde termina um e começa
o outro. Em determinados setores há um distanciamento maior.
Falando de cultura, gostaria de fazer uma menção ao trabalho que o
Secretário Nascimento e Silva está realizando, com toda a sua
vivência, procurando dar um tratamento prioritário à cultura, em Minas
Gerais. E um trabalho que tem que ser reconhecido pelos mineiros.
Diante da ótica do Governo participativo do Governador Aécio Neves,
acho que a cultura está pontificando, em vista das limitações
orçamentárias. No que tange ao turismo, quando se fala em Estrada
Real, uma das preocupações é a preservação dos nossos valores
históricos e culturais. Disse no início que a Estrada Real é o caminho
natural da nossa história, da nossa cultura e da nossa arte, e o
principal é preservá-la e resgatá-la, mas não nos cobrem a coisa
pronta porque estamos no início da caminhada, mas há uma
predisposição muito grande de atingir esses objetivos. Ainda ontem,
na Secretaria de Turismo, recebemos um projeto muito bem
elaborado, da Prefeitura de Ouro Preto, e referendado pela Secretaria
de Desenvolvimento Social e pela Secretaria do Planejamento, que
visa à preservação, agregando valores novos no entorno de Ouro
Preto.

Essa preocupação existe e está muito mais acentuada agora, e fico
feliz pelo fato de a sociedade estar se manifestando e cobrando essa
participação dos governantes. Esta discussão de hoje é uma
demonstração eloqüente de que os tempos e o próprio planejamento
estratégico de Minas Gerais estão mudando. Cumprimento o Dr.
Tadeu, que dá uma demonstração de que o Governo quer dialogar,
não quer ser o dono da verdade. Ele quer , conhecer o pensamento da
sociedade como um todo, para encontrar as melhores soluções. O
planejamento foi feito de modo altamente participativo, e todos tiveram
a oportunidade de opinar. Estamos na Assembléia Legislativa, nesta
audiência pública, para trazer e reforçar a disposição do Governo de
debater de maneira franca e aberta. Estamós desarmados perante a
sociedade. Queremos ouvir, aprender com a experiência dos outros e
talvez acrescentar alguma coisa para a qual tenhamos condições.
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Sempre buscamos este objetivo maior: o bem-estar do Estado.

Disse e repetirei que estamos vivendo um momento peculiar da vida
brasileira, quando temos um Presidente, um Governador e um Prefeito
que querem realmente acertar. Eles se colocam acima das eventuais
divergências político-partidárias ou de quaisquer outros desencontros,
a fim de procurar a convergência das suas ações. Estamos realmente
trabalhando para viabilizar o Brasil, e a cultura está sendo, de fato,
cuidada. Fica aqui o meu elogio público ao Secretário Nascimento
Silva.

Quanto aos albergues da Estrada Real, queria dizer que o
diagnóstico está sendo feito no seu entorno, a fim de se levantarem as
necessidades dos freqüentadores da região. O diagnóstico que está
sendo feito determinará os equipamentos a serem construídos, e está
sendo feito com muita atenção e carinho, porque é um fomentador,
um indutor da participação, principalmente dos jovens, no processo de
desenvolvimento do turismo.

Sobre a participação dos estudantes nesse processo, a Secretaria
está estabelecendo, sim, parcerias com mais de 40 faculdades de
Turismo em Minas Gerais. Não são apenas as de Belo Horizonte,
como a Newton Paiva, a UNA e a Católica que estão participando dos
nossos programas. Os levantamentos e os diagnósticos estão sendo
feitos pelos estudantes. Há um envolvimento completo deles, e o que
é muito mais importante e fascinante é a espontaneidade.
Percebemos que o jovem está disposto a redescobrir Minas Gerais. O
levantamento que está sendo feito nos circuitos turísticos são
espontâneos e realizados pelas faculdades. O trabalho apresentado é
uma visão da nova Minas e está sendo feito pelas universidades, o
que é muito importante.

Encerrando as minhas palavras, diria que, quando assumimos a
Secretaria, não estávamos lá para levantar dúvidas nem fazer
constatações sobre Governos passados. Encontramos na Secretaria
números, levantamentos, dados e estatísticas que nos permitiam fazer
comparações. Por isso, digo e repito: evitarei citar números quando se
fala da Secretaria. Trocarei os números pelas idéias.

Posso brigar pelas idéias mas, quanto aos números, posso duvidar
deles, porque não tenho um referencial dentro da Secretaria.

Agradeço ao Presidente e aos senhores presentes, dizendo que
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estamos muito à vontade, conversando com Minas Gerais, na Casa
em que o povo é representado, dentro desse processo magnífico, a
democracia, que está reflorescendo em nosso País. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que às 14
horas iniciam-se os grupos de trabalho, com mais 220 pessoas
inscritas. O Grupo 1, sobre infra-estrutura, se reunirá no Auditório; o
Grupo 2, sobre agricultura, serviços e indústria, no Plenarínho IV; e o
Grupo 3, sobre energia e meio ambiente, no Teatro.

O Subsecretário Tadeu Barreto Guimarães - Foi-me dirigida uma
única pergunta a respeito de avaliação e acompanhamento, e seu
autor já se ausentou do Plenário. Quero dizer que uma das inovações
desse processo é o sistema de acompanhamento e avaliação. O
planejamento executado até agora foi difícil, mas o maior desafio será
implementar o planejado; gerenciar os projetos estruturadores, ampliar
a capacidade institucional e operacional, tanto do Poder Executivo,
quanto do Legislativo, e acompanhar os instrumentos de
planejamento, que são o PPAG e o Orçamento.

Já fizemos algumas inovações. Hoje, o Orçamento está diretamente
ligado ao PPAG; tentamos quebrar a inércia orçamentária. Temos
pronto o sistema de informação gerencial de Planejamento, por meio
do qual a população pode acessar o que foi planejado. Temos, já
incluído, um artigo no projeto de lei que está em tramitação na
Assembléia, no PPAG, que pressupõe três questões diretamente
ligadas à implementação e à avaliação. Uma delas é a proposta de
criar os indicadores de acompanhamento e avaliação, em conjunto
com a Fundação João Pinheiro, a Consultoria Técnica da Assembléia
e a Escola do Legislativo: a outra, a realização de audiências públicas
- o que já acertamos com o Presidente da Comissão de Participação
Popular - mais amplas, no primeiro semestre do próximo ano. E, a
terceira, que a cada ano, até o dia 15 de junho, seja apresentada uma
reavaliação do planejamento. São avanços para enfrentar o desafio
maior, que é a implementação e a avaliação.

Quero agradecer a presença dos executivos-chave do Governo
nessa área de desenvolvimento econômico. Quero fazer, de público,
um agradecimento ao Governador Aécio Neves, que determinou a
presença do Poder Executivo nesta audiência, pela importância que
dá ao Poder Legislativo, pela sua própria carreira. Como disse o ex-
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Presidente desta Casa, Deputado Agostinho Patrús, é histórico em
Minas Gerais que o Poder Executivo se disponha a discutir suas
políticas públicas com o Poder Legislativo e com a sociedade.

Agradeço ao Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de
Participação Popular, que teve a iniciativa dessas audiências.
O Sr. Presidente - Muito obrigado. Quero dirigir-me aos

telespectadores. Há aproximadamente 200 cidades acompanhando,
ao vivo, esta audiência pública, que será reprisada. As apresentações
estarão disponíveis a partir de 10 de outubro de 2003, no "site"
www.almg.gov.br/eventos.

Em nome da Assembléia, quero agradecer a presença de todos os
Secretários e representantes do Governo Estadual. Especialmente
nós, da Comissão de Participação Popular, ficamos muito felizes com
essa presença maciça do Governo Estadual. Acredito, Subsecretário
Tadeu, no Governador Aécio Neves, pelo fato de ter sido criada,
quando Presidente da Câmara dos Deputados, a Comissão de
Legislação Participativa, e por ter estado aqui pessoalmente no ato de
instalação da Comissão de Participação Popular. Sem dúvida, fico à
vontade para externar o reconhecimento e a valorização dessa
Comissão e dessas audiências públicas, a partir do empenho da
SEPLAG e de todas as outras Secretarias incorporadas a esse
processo.

A Presidência agradece aos expositores e demais autoridades e
participantes pela presença, informando que, no dia 16 de outubro, o
tema a ser discutido será "Desenvolvimento Social"; 30 de outubro,
"Modernização Administrativa e Gestão-Qualidade dos Serviços
Públicos"; e, ainda, que no dia 24 de outubro haverá uma audiência de
interiorização, na cidade de Araçuaí.

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

Presidência encerra a reunião, convocando 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 18 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS, EM 9/10/2003

Às 15h15min, comparecem no Plenário do CREA-MG os Deputados
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Durval Angelo, José Henrique (substituindo este ao Deputado
Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB) e Maria
Tereza Lara (substituindo o Deputado Biel Rocha, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presentes

também, O 
Deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número

regimental o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelo Presidente da Comissão

. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o Projeto de
Lei Municipal n° 1.446/2003, do Vereador Walter Tosta, da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, que estabelece regras de garantia ao
acesso das pessoas portadoras de deficiência física 

flO transporte

coletivo por ônibus no Município de Belo Horizonte. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendend o a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados oito requerimentos do Deputado Durval Angelo,
em que solicita sejam encaminhados ofícios ao Chefe da Polícia Civil
do Estado, pedindo informações sobre o número e o nome dos

encontram à disposição da Polícia Civil na
servidores "ad hoc" que se Delegacia de Igarapé; e ao Ministro das Cidades, solicitando
ealizaçã0 de estudos da questão social provocada pela ocupação de
prédios da R. Clorita, no Bairro Santa Tereza, nesta Capital; sejam
encaminhadas à PromOtOria de Direitos Humanos as notas
taquigráficas da reunião desta Comissão do dia 211012003; seja
agendada audiência desta Comissão com o Sr. Antônio Augusto
Junho Anastasia, Secretário de Planejamet0 e Gestão, para discutir
a situação dos moradores dos prédios mencionados; seja realizada

sta Comissão no dia 1311012003,
reunião extraordinária de	

S 13

horas, destinada a ouvir testemunhas e vítimas da prática de tortura;

seja realizado no dia 1411012003, às 15 horas, em frente ao fórum da
Comarca de Ouro Preto, um ato público com a participação dos
membros da Comissão, pela passagem dos dois anos de falecimento
da estudante Aline Silveira Soares, assassinada no dia da realização
de uma festa estudantil naquela cidade; seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona, para debater o
estabelecimento de uma rede de proteção aos refugiados no Estado,
com vistas à garantia de acesso ao mercado de trabalho e ao ensine
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superior, bem como de auxílio material para a permanência de
estudantes refugiados em estabelecimentos desse nível de ensino; e
seja realizada reunião da Comissão na Câmara Municipal de
Divinópolis, para, em audiência pública, debater denúncias de
prostituição infantil e violência sexual praticada contra menores
naquele município. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados e registra a presença dos Srs. João Batista de Oliveira,
Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes; Simone Montez Pinto Monteiro, Promotora de
Justiça e Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência e Idosos; lolanda Maria Sapucaia de
Oliveira, Presidenta da Associação Mineira dos Paraplégicos; Flávio
Oliveira, Superintendente da Coordenadoria de Apoio e Assistência à
Pessoa Deficiente da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes; Andréia Meio, da Associação Mineira de Paraplégicos; Ana
Paula Mendes, Promotora de Justiça; e Wadson Lima, Vereador à
Câmara Municipal de Belo Horizonte, os quais tomam assento à
mesa. O Deputado Durval Angelo, 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, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 13 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 74712003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado João Bittar, o projeto de lei ora analisado
propõe seja declarado de utilidade pública o Grupo de Capoeira Novo
Estilo, com sede no Município de Araguari.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo de Capoeira Novo Estilo, sem fins lucrativos, possui como

objetivo principal a defesa dessa manifestação cultural.
Dessa forma, ensina, incentiva e difunde a prática da capoeira,

utilizando-a como instrumento educativo, para cumprir sua meta de
aliar educação e esporte.

E inegável que seu trabalho é de suma importância para a promoção
do esporte e da cultura, pelo que ajuizamos conveniente e justa a
pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

747/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 899/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 99/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação do Coral da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta. Cabe agora a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação foi instituída com a finalidade de oferecer

suporte técnico, administrativo e financeiro ao Coral da Assembléia
Legislativa, para a realização de suas apresentações em Minas Gerais
e outros Estados.

Dessa forma, participa de eventos em instituições beneficentes,
escolas, entidades públicas e privadas ou em qualquer outro espaço
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destinado a manifestações culturais.

Promove a integração com outros grupos, por meio de contato com
movimentos corais de diversas localidades.

Considerada a natureza das atividades do Coral, julgamos justa a
pretensão de se lhe conceder o título de utilidade pública.

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

899/2003.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 946/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 946/2003, do Deputado Neider Moreira, propõe

seja declarada de utilidade pública a Sociedade Columbófila Itaunense
- ITACOL -, com sede no Município de ltaúna.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Sociedade Columbófila Itaunense possui por finalidades

precípuas: a) estimular, orientar e fiscalizar a criação de pombos-
correios entre os associados; b) ministrar instruções e conhecimentos
técnicos, promovendo concursos, exposições e reuniões; c)
empreender, por meio da imprensa, ampla divulgação dos
conhecimentos gerais sobre a criação e proteção do pombo-correio; d)
manter relações com sociedades congêneres no território nacional e
internacional, tendo como princípio o desenvolvimento da columbofilia
brasileira.

E inegável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância na preservação dos pombos-correios, pelo que
ajuizamos conveniente e justa a pretensão de se lhe outorgar o titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 94612003.
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Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°539/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei no
539/2003 dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal
simplificados.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102,Vlll, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece que as propriedades rurais de

até 1 SOha que tenham mais de 50% de sua superfície coberta por
vegetação submetida a regimes de preservação permanente e reserva
legal poderão apresentar plano de manejo florestal simplificado, o qual
será elaborado por profissional habilitado em conformidade com a
orientação técnica do órgão competente. Estabelece, também, que os
proprietários rurais de áreas de até 50ha terão assistência técnica
gratuita do Estado, diretamente ou por meio de empresa pública, na
elaboração do referido plano de manejo.

O manejo florestal compreende o planejamento, o controle e o
ordenamento do uso dos recursos florestais disponíveis, de modo a
obter o máximo de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se os
mecanismos de auto-sustentação do ecossistema objeto do manejo.
Plano de manejo florestal é o documento elaborado por profissional
legalmente habilitado, de acordo com normas específicas, no qual são
estabelecidos os procedimentos e técnicas que assegurem a
sustentabilidade econômica e ambiental de empreendimentos que
visem à exploração de formações florestais nativas ou plantadas.

A Lei n° 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade, determina que a exploração de vegetação
nativa por pessoa física ou jurídica somente será realizada por meio
de plano de manejo analisado e aprovado pelo órgão competente, que
fiscalizará sua aplicação. Também determina, em seu art. 34, que os
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agricultores familiares e pequenos produtores terão assistência
técnica gratuita, por parte dos órgãos técnicos estaduais, para a
elaboração de planos de manejo florestal. Essa mesma lei, em
consonância com normas federais, restringe o uso das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, nas quais não se permite
a supressão de vegetação nativa para fins comerciais.

A portaria do Instituto Estadual de Florestas - JEF - n° 54, de 25/8/97,
que dispõe sobre normas para elaboração de plano de manejo
florestal, define três modalidades de plano de manejo, de acordo com
a extensão da área envolvida, e detalha as respectivas exigências e
procedimentos: para áreas de até lOOha pode-se elaborar o plano de
manejo simplificado-simultâneo - modalidade de menor complexidade
técnica e operacional; para áreas entre 100 e 300ha há o plano de
manejo simplificado; e, finalmente, para áreas acima de 300ha exige-
se o plano de manejo de rendimento sustentado.

De acordo com os dados acima, nas propriedades rurais de até
150ha que porventura tenham mais de 50% de sua superfície sob os
regimes de preservação permanente e reserva legal, já se permite a
elaboração do plano de manejo simplificado para a exploração de todo
o restante da propriedade não enquadrado nesses regimes. Dessa
forma, entendemos que os objetivos da proposição já se encontram
regulamentados de forma adequada, com mecanismos que permitem
a exploração sustentada de reservas florestais nativas e asseguram a
assistência técnica gratuita aos pequenos produtores na elaboração
de planos de manejo florestal.

Esse também é o entendimento do (EF, órgão responsável pela
condução da política florestal no Estado, conforme documento
enviado a este relator pela assessoria técnica daquela autarquia.
Nesse documento evidencia-se que não são oportunas as inovações
que ora se propoem na legislação florestal em vigor.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

539/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Maria José l-Iaueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°854/2003
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n°

854/2003 dispõe sobre a inclusão de cláusula nos contratos de
concessão de serviços públicos de transportes intermunicipais, a qual
contenha a obrigatoriedade de reserva de espaço para publicidade no
interior de ônibus.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emissão de
parecer sobre a matéria. Por conseqüência, o autor apresentou
requerimento em que solicita que esta Comissão aprecie a
proposição.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob análise objetiva incluir nos contratos de concessão

de serviços públicos intermunicipais de passageiros cláusula que
torna obrigatória a reserva de espaço, no interior dos ônibus, para
afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas.

Argumenta o autor que, por ser o ônibus veículo de transporte de
massa, com grande fluxo de passageiros, as pessoas, ao verem os
cartazes com as fotos e nomes dos desaparecidos, poderiam
identificar algumas delas, ajudando assim na sua localização.

A Constituição Federal dispõe, no seu art. 175, que incumbe ao
poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação
de serviços públicos. Dispõe, ainda, que cabe ao legislador estadual a
tarefa de elaborar lei que disponha sobre o regime das empresas
concessionárias e permissionárias, os direitos dos usuários, a política
tarifária e a obrigação de manter serviços adequados.

Na esfera estadual, a Constituição mineira estatui, em seu art. 10,
inciso IX, que o transporte rodoviário estadual de passageiros é
serviço público de competência do Estado, podendo este delegar a
sua prestação a terceiros, mediante contrato de concessão,
observados os ditames legais. Em nosso Estado o transporte é
explorado por empresas particulares, segundo o regime de
concessão. Segundo o art. 43 da Constituição Estadual, o citado
transporte é considerado função de interesse comum das regiões
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metropolitanas e aglomerações urbanas, sendo, portanto,
regulamentado pelo Estado. Ao DER-MG compete conceder ou
explorar diretamente o mencionado serviço, quer no âmbito
intermunicipal, quer no âmbito metropolitano.

A fim de se regulamentar a questão, editou-se a Lei n° 10.453, de
1991, que dispõe no seu art. 20: "Para os fins desta lei, entende-se por
concessão a delegação pelo poder público da execução de serviço
público a terceiros, por prazo determinado e condições estabelecidas
no regulamento e contrato respectivos, visando atender ao interesse
público, mediante contrato de concessão de direito público". (Grifo
nosso.)

Felizmente, a doutrina ampara o entendimento do autor do projeto.
Segundo o art. 25 do Decreto n° 32.656, de 1991, que contém o
Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas Gerais, a publicidade em veículo
só será permitida com autorização prévia do DER-MG. Excetuam-se
os cartazes referentes a festas regionais, comemorações oficiais e
eventos patrocinados por entidades filantrópicas devidamente
reconhecidas por lei, sendo proibida a veiculação de propaganda
política de qualquer espécie.

Dessa forma, tratando-se de serviço regulamentado pelo Estado,
não há óbice jurídico à aprovação do projeto em exame, mesmo
porque o impacto financeiro da propositura frente ao inegável
benefício social praticamente inexiste.

Oportuno registrarmos, como anota o emérito Prof. Hely Lopes
Meirelles, que qualquer modificação unilateral, posterior, da norma
legal ou regulamentar, ou de cláusula contratual pertinente ao serviço
não invalida as vantagens contratuais asseguradas ao concessionário,
porque tais modificações não podem ter efeito retroativo prejudicial ao
direito adquirido, preservado por disposição constitucional (art. 50,
inciso XXXVI) - ('Direito Administrativo Brasileiro", 13 a edição, 1987,
pg. 326).

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

854/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente e relator - Laudelino Augusto - Sidinho do
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Ferrotaco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 14/10/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Maria Cota Massanti, ocorrido em 7/10/2003, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - 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 Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

l a Parte
? Fase (Expediente)

- Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas, encaminhando informações relativas ao Requerimento n°
551/2003, do Deputado Leonardo Quintão.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
encaminhando informações relativas à liberação de recursos para
escolas estaduais, em atenção a requerimento da Comissão de
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Educação. (- Anexe-se ao Requerimento n° 766/2003.)

Do Sr. Carlos Alberto Calixto, Prefeito Municipal de Santa Luzia,
encaminhando informações relativas a requerimento do Deputado
Leonardo Quintão. (- Anexe-se ao Requerimento n°709/2003.)

Do Sr. Carlos Alberto Calixto, Prefeito Municipal de Santa Luzia e
Presidente da AMBEL, indicando o Sr. Wellington Schettini como
representante da AMBEL na Comissão Especial do Anel Rodoviário. (-
A Comissão Especial do Anel Rodoviário.)

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da
Educação, comunicando a liberação de recursos do Fundo para a
Secretaria da Educação. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Jurídico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
encaminhando cópia do parecer exarado pelo Promotor de Justiça
Assessor Especial sobre o ato de nomeação para o cargo de
Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 38/2003.)

Da Executiva Sindical da Coordenação Intersindical dos
Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Minas Gerais,
solicitando a realização de audiência para discussão, com os
diferentes segmentos sociais do Estado, do Projbto de Lei n° 812003.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 8/2003.)

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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° 1.178/2003
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Mãe Querida,

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

Mãe Querida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rÁ'
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2003.
Cecília Ferramenta
justificação: A Creche Comunitária Mãe Querida é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, que se destina a acolher gratuitamente
crianças carentes, no regime préescolar na idade de até 6 anos. Tem
por objetivo promover e educar essas crianças, assegurando-lhes o
direito à saúde, à educação, à cultura e ao lazer. A entidade investe
também na formação ética e no respeito à convivência familiar e

comunitária .
 Por isso, julgamos mais que procedente outorgar-lhe o

título declaratório de utilidade pública.- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 166,
c/c o art. 1031 inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.179/2003
Declara de utilidade pública o Núcleo de Voluntários na Prevenção e

Combate ao Câncer de Sete Lagoas, corri sede no Município de Sete

Lagoas.A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Voluntárioscorri sede no

na Prevenção e Combate ao Câncer de Sete Lagoas,
Municípiode Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2003.
Doutor Ronaldo
justificação -

 o Núcleo de Voluntários na Prevenção e Combate ao
Câncer de Sete Lagoas, sociedade civil sem fins lucrativos, vem
funcionando há mais de dois anos, promovendo ações de orientação e
assistência aos pacientes oncológicos.

Entre seus principais objetivos destacam-se a captação e a
stribuiçã0 de doações e o encaminhamento de pacientes ao Hospital

Mário Penna, em Belo Horizonte.não são remuneradOs cargos de diretoria os, como dispõe 
O art. 11

do estatuto que rege a entidade, e a idoneidade de seus Diretores é
atestada pelo Presidente da Câmara Municipal.

São relevantes e essenciais à comunidade OS serviços prestados
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pelo Núcleo.

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

PROJETO DE LEI N°1.180/2003
Declara de utilidade pública a Cooperativa de Ensino da Campanha,

com sede no Município de Campanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cooperativa de Ensino

da Campanha, com sede no Município de Campanha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Cooperativa de Ensino da Campanha, com sede no

Município de Campanha, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de
caráter educacional e cultural e de duração indeterminada. Destacam-
se, entre as finalidades da referida Cooperativa, o estímulo e o
desenvolvimento de atividades educacionais e de ensino de caráter
comum voltadas para os filhos e dependentes legais dos associados.
A entidade também tem por fim criar, organizar e dirigir escolas
dedicadas ao ensino e à educação, com cursos completos de
qualquer grau. Visa ainda promover convênios com entidades
especializadas públicas ou privadas, participando, inclusive, de
campanhas de expansão do cooperativismo.

Essa entidade foi constituída em 16/4/97, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício
de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços educacionais e
culturais prestados pela Cooperativa de Ensino da Campanha, espero
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.181/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Pau Lavrado, Boanerges Carielo e Vista Alegre, com sede no
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Município de São Vicente de Minas.

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

Moradores dos Bairros Pau Lavrado, Boanerges Carielo e Vista
Alegre, com sede no Município de São Vicente de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Sebastião Helvécio
Justificação: Fundada em 28/4/96 a Associação dos Moradores dos

Bairros Pau Lavrado, Boanerges Carielo e Vista Alegre, com sede no
Município de São Vicente de Minas, vem, desde então,
desenvolvendo programas de promoção à saúde, à educação, ao
lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando
ações no campo da assistência social e amparando crianças,
adolescentes e idosos carentes.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.628/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Federação do Comércio do
Estado de Minas Gerais e com o Conselho Regional do SENAC de
Minas Gerais pela criação da Faculdade SENAC Minas.

N° 1.62912003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Alice Martins,
produtora responsável pela realização do Festival Internacional de
Jazz de Ouro Preto, pelo sucesso do evento. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 1.630/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a CEMIG pela comemoração
do 200 aniversário da Estação Ambiental de Peti. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

N° 1.631/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

rsi
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formulada manifestação de aplauso ao "Diário do Comércio" pela
comemoração do 71 0 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.632/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à CEMIG pelo sucesso obtido no
Sistema Cobrança de Outros Valores em Conta de Energia - COB. (-
À Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.63312003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignada
nos anais da Casa a matéria "Quem Botou Minas na SUDENE", do
jornalista Carlos Lindenberg, publicada no jornal "Hoje em Dia". (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.634/2003, do Deputado Zé Maia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o cantor mineiro Alexandre Pires por sua
participação como convidado especial em cerimônia comemorativa ao
"Orgulho Latino", na Casa Branca. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.635/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de instalação do
serviço telefônico 190 no Município de Braúnas, bem como de apoio
para a criação de um conselho de segurança nessa localidade. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.636/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Corregedor da Polícia Militar, para as providências
legais cabíveis, denúncia de violência que teria sido praticada por
policiais militares contra alunos da Escola Estadual Santos Dumont.

N° 1.637/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Superintendente de Organização Penitenciária,
pedido de transferência do detento Janderson Jandir da Silva Alves,
que se encontra cumprindo pena no 4° Distrito de Polícia, no Bairro
Carlos Prates.

N° 1.638/2003, das Comissões de Saúde e de Administração
Pública, solicitando sejam encaminhadas à Comissão de Saúde da
Câmara Federal, aos Senadores da República e aos Ministros da
Saúde e do Planejamento as notas taquigráficas da reunião conjunta
dessas Comissões.

N° 1.639/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Juiz de Direito da Comarca de Taiobeiras com
vistas a que se empenhe na apuração das denúncias de exploração
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sexual de menores nesse município.
N° 1.640/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

formulado apelo ao Promotor de Justiça de Taiobeiras com vistas a
que tome as providências necessárias em relação às pessoas
indiciadas nos inquéritos policiais que investigaram casos de
exploração sexual de menores nesse município.

Da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, solicitando seja
agendada audiência dos membros dessa Comissão com o Presidente
da República, para entrega de relatório parcial de seus trabalhos. (- A
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
Especiais da Expansão do Metrô (2) e do Transporte de Automóveis,
da Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados Djalma Diniz, Fahim
Sawan, Leonardo Moreira, Padre João, Leonídio Bouças, Durval
Angelo, Antônio Júlio e Ivair Nogueira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária e de Transporte.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados mineiros que nos vêem pela TV Assembléia, em 16
de outubro nascia, há um século, o ilustre parlamentar mineiro, José
Esteves Rodrigues. Casado com D. Ana Lopes Esteves, teve três
filhos: Maria Liça Esteves de Souza, Terezinha Esteves Pena e

Aderbal Esteves.
Natural de Sete Lagoas, viveu sua adolescência em Belo Horizonte

e, depois, foi para Juiz de Fora, onde se formou como agrimensor.
Seu contato corri o Norte de Minas começou com sua profissão de
representante comercial, pois viajava incessantemente pela região.

Em uma dessas viagens, conheceu D. Nenzinha, que se tornou
esposa daquele que seria um grande defensor do Norte de Minas e de
sua inclusão na SUDENE. Casado, radicou-se em Montes Claros.
Estudou Direito em Niterói e voltou para Montes Claros, onde
lecionava e advogava. Em 1931, tornou-se vice-Presidente do
Diretório do Partido Republicano Mineiro, elegendo-se vereador em
1936. Em 1945, assumiu a cadeira de Deputado Federal e repetiu
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vários mandatos até 1961, quando se afastou da liderança política,
por motivos de saúde. Como parlamentar, foi Secretário de Viação e
Obras Públicas do Governador Juscelino Kubitschek.

Foi ele quem abriu o primeiro comício pela criação da PETROBRAS,
hoje uma pujante empresa brasileira. Sempre nacionalista, sua ação
parlamentar e política orientava-se na defesa dos interesses
nacionais. Participou da Comissão para Mudança da Capital, que
culminou com a construção de Brasília. Lutou incansavelmente pelo
prolongamento da BR-135, de Belo Horizonte até a Bahia, passando
por Montes Claros.

Sua luta mais destacada foi pela inclusão do Norte de Minas na
SUDENE, a contragosto dos Estados nordestinos, que tudo faziam
para evitar sua vitória.

Hoje, o legado político do Deputado Esteves Rodrigues espalha-se
por toda Montes Claros, onde é homenageado em nomes de avenida,
de escolas, de salas e de logradouros públicos. Assim também o
homenagearam municípios como Botumirim, Janaúba, entre outros.

Era um homem sério e um político probo. Quando Secretário de
Juscelino Kubitschek no Governo de Minas, encarregado de adquirir
intensa lista de máquinas e equipamentos, foi procurado por
representante de uma multinacional norte-americana, que lhe
ofereceu vantagens pessoais, caso adquirisse o referido equipamento
dessa multinacional. Irado, colocou o representante para fora de sua
sala. Os equipamentos foram adquiridos na Europa, pela metade do
preço.

No final de sua vida, o Deputado Esteves Rodrigues sempre se
emocionava quando, indo de Belo Horizonte a Montes Claros,
passava pela ponte sobre o rio das Velhas. Ali, pedia que o motorista
parasse o carro, descia e atravessava a pé para o outro lado,
apreciando o rio que corria manso e lento sob a ponte.

Aquela estrada tinha sido sua principal obra. Aquela ponte ligava o
Norte de Minas, abandonado e esquecido, ao sertão das Gerais, com
todo o encanto do agreste, seus desafios e suas adormecidas
potencialidades.

Ao comemorarmos o centenário de nascimento do Deputado
Esteves Rodrigues, enaltecemos seu espírito nacionalista, sua luta
pela integração de toda a nossa região às demais do Estado, sua
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incansável defesa pela inclusão da região na SUDENE e seu
espírito de homem correto, honesto e trabalhador.

A seus familiares, prestamos nossa homenagem por guardarem
vivas as lembranças daquele que efetivamente foi um homem
especial, um avô exemplar, um pai terno e um advogado das causas
justas, o parlamentar que primeiro lutou pela nossa região, por sua
inclusão geopolítica no contexto do Estado, na luta pela convivência
com o drama da seca.

Ao construtor da BR-135 - artéria que liga as Gerais à região das
minas, homem de visão, precursor do Grande Norte, região que
queremos, como ele, desenvolvida, rica, promissora, que transmitiu
para Esteves Rodrigues sua esperança e sua certeza de que Minas
Gerais precisa ser mais justa com seus filhos do Norte - e à sua
família rendemos, nós, do Norte de Minas, as nossas homenagens por
tanto carinho, trabalho, dedicação e por tanto acreditar no nosso Norte
de Minas.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
• Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, prezados colegas,

telespectadores da TV Assembléia, hoje é um dia muito importante
para todos aqueles que se preocupam com o futuro das próximas
gerações: comemoramos o Dia do Professor.

Muitas são as palavras elogiosas dirigidas aos educadores, fruto do
reconhecimento e da importância que os mesmos exercem em nossas
vidas e na construção de uma sociedade. Definir o profissional de
educação é uma das tarefas mais difíceis, pela complexidade e
importância dessa tarefa em uma época em que o charme da
modernidade mascara uma sociedade cada vez mais injusta, e onde
os princípios éticos tornam-se secundários diante da competitividade
mercadológica. Por essa razão, recorro ao mestre Paulo Freire, que
definia a profissão de educador como "um ato de coragem, de
esperança e de amor', definição a cada dia mais atual, a partir da qual
poderíamos discorrer sobre temas variados e de grande importância.
Porém, acredito que a data de hoje deve ser para os educadores,
governantes e para nós, legisladores, momento de grande reflexão.

Os jornais de Minas Gerais, em edições de ontem, chamam-nos a
atenção para "dados vergonhosos", assim qualificados pelo jornal
"Estado de Minas". Na verdade, Sr. Presidente e nobres colegas, o
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analfabetismo campeia o nosso Estado de norte a sul e de leste a
oeste. Um entre quatro mineiros acima de 15 anos é analfabeto
funcional, ou seja, possui menos de quatro anos de estudo, o que
perfaz um total de 3.452.065 analfabetos. Só agora, no início do
terceiro milênio, teremos energia elétrica em todas as escolas de
Minas, com o projeto anunciado pelo Governador Aécio Neves, Luz no
Saber, que tem a expectativa de beneficiar 35 mil alunos, 80% desses
nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e Norte de Minas.

O tema educação é por demais complexo e importante e merece de
nossa parte toda a atenção. Porém, quero concentrar meu
pronunciamento na parcela mais importante da educação; quero
chamar a atenção para a situação dos professores da rede pública de
ensino do Estado. Muito se tem falado, nesses últimos anos, sobre a
valorização dos profissionais de educação. Entra governo, sai
governo, e muito se discute. No entanto, em termos práticos, pouco se
fez para valorizar os educadores do nosso Estado. O plano de carreira
para os profissionais de educação continua a ser desafio para corrigir
distorções e atender às justas reivindicações da classe.

Os números que há pouco citei, tão difundidos pela imprensa
mineira, chamam-nos a reflexão corajosa. Se queremos alterá-los, se
queremos uma Minas melhor e mais humana, vamos unir forças para
alcançar salários justos para os profissionais da educação, lutar por
condições dignas de trabalho e capacitar, de acordo com as
necessidades atuais, esses profissionais, que são, acima de tudo, os
agentes da mudança e da mentalidade civil da nossa época. Sei que
as dificuldades são muitas. O Estado passa pela sua maior crise
econômica e financeira; a realidade, porém, é por demais dura, para
ficarmos esperando passivamente por melhoras, e, só então, buscar
soluções.

Na sua campanha, quando aqui esteve, no auditório do
MinasCentro, o Presidente Lula disse: "Temos de mudar este País, e,
para tanto, em um primeiro momento faremos as mudanças que forem
possíveis para, depois, alcançarmos as que queremos; e, com
certeza, em futuro bem próximo, estaremos realizando aquelas que
pareciam ser impossíveis". São sábias palavras, de que não me
esquecerei jamais. E é inspirado nos ensinamentos do Presidente, na
data comemorativa do Dia do Professor, que conclamo os diversos



811
segmentos políticos que compõem esta Casa, juntamente com o
Executivo e os representantes da classe, a mudar a história da
educação mineira. Vamos, de maneira corajosa e desprendida, dar à
sociedade mineira um norte para a nossa educação, valorizando os
professores, bem como os trabalhadores da rede pública de ensino,
para que, em um futuro bem próximo, tenhamos erradicado o
analfabetismo em nosso Estado, capacitando nossos cidadãos para
participarem efetivamente na construção de uma sociedade
democrática mais justa e humana.
Sr. Presidente, para encerrar, lembro que hoje também

comemoramos o Dia do Comerciante, profissão tão importante no
nosso sistema econômico, responsável que é pela mudança da posse
de um bem, fazendo girar a nossa economia. Economia esta que,
apesar de visivelmente combalida, tem recebido vital contribuição
dessa classe para não sucumbir frente aos altos e baixos da frágil
economia mundial.

Como Presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
desta Casa, não poderia deixar de registrar o nosso reconhecimento
aos comerciantes de Minas Gerais.

E não incorro em erro ao afirmar que, sem esse importante
segmento profissional, parte constante da Comissão que ora presido,
turismo e indústria teriam a sua importância reduzida, quando não
indubitavelmente comprometida. A todos, o meu sincero
agradecimento.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sr. Deputados,

telespectadores, gostaria de abordar um assunto que consta da pauta
legislativa deste final de ano. Por ser um tema importante e polêmico,
esta Casa tem a obrigação - e assim está fazendo - de ampliar seu
diálogo com a sociedade organizada. Trata-se da questão da
instituição das OSCIPs no âmbito do Estado.
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 8/2003, do Deputado

Leonardo Quintão. Em linhas gerais, traz para Minas as diretrizes, as
normas que hoje são válidas no território nacional, por meio da Lei n°
9.790/99, que instituiu as OSCIPs no âmbito nacional.

A proposta de OSCIP, antecedida no âmbito federal pela proposta
de organizações sociais, no período do Governo Fernando Henrique
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Cardoso, insere-se numa visão de Estado articulada em torno de
um Plano Diretor de reforma do Estado, apresentado por volta do ano
de 1995, pelo então Ministro Bresser Pereira, no primeiro Governo
Fernando Henrique.

O papel do Governo, em algumas atividades - como arrecadação,
fiscalização e segurança -, concebia algumas ações concorrentes
entre Estado e mercado e Estado e sociedade civil, principalmente no
âmbito das políticas sociais, como cultura, educação, saúde, ciência e
tecnologia e assistência, além de algumas atividades passíveis de ser
integralmente transferidas para a iniciativa privada, por meio das
privatizações, como energia, telecomunicações, boa parte do sistema
financeiro e infra-estrutura em geral.

No caso da ação concorrente, o Governo Fernando Henrique valeu-
se de dois instrumentos. O primeiro - nefasto -, as Organizações
Sociais. A Lei n° 9.637, de 15/5/98, previa a absorção, a
transformação de unidades administrativas do Governo Federal em
organizações de direito privado sem fins lucrativos, com direito ao
recebimento de valores financeiros de pessoal, cessão de imóveis e
bens materiais: as Organizações Sociais - OS -, cujo objetivo central
foi a educação. Foram bastante questionadas. Houve muita polêmica,
inclusive com medidas judiciais impetradas pelo movimento social
organizado.

No âmbito de outras políticas, mais voltadas para a assistência
social, o Governo criou, com formulação advinda do programa
Comunidade Solidária, as OSCIPs, cuja característica de ação é
complementar ao Estado e não substitutiva, como as OSs. As OSCIPs
seriam também organizações de direito privado sem fins lucrativos,
que estabeleceriam termos de parceria com o Governo para a
consecução de atividades e serviços de educação, saúde, assistência,
cultura, meio ambiente, defesa da ética, da paz, dos direitos humanos,
de agências de microcrédito, enfim, abrangendo uma gama extensa
de atividades e serviços prestados pelo Estado.

A partir de 1998 e 1999, temos duas leis federais: uma que rege as
OSs e outra que rege as OSCIPs. Na legislatura passada, houve
propostas de regulamentação, no plano estadual, dos projetos que
tratavam das OSCIPs e das OSs. Agora, nesta legislatura, foi
apresentado o Projeto de Lei n° 8.203, de autoria do Deputado
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Leonardo Quintão. A Comissão de Constituição e Justiça, após
analisá-lo, apresentou substitutivo. Em função disso, o projeto ficou
bastante assemelhado à Lei Federal n° 9.790/99, que regulamenta as

OSCIP5 no plano federal.
Não vamos entrar no mérito - e a discussãoé polêmica - sobre o mal

ou o bem causados pelas OSCIP5 no âmbito das políticas públicas.
Tenho visão bastante formada sobre as OSs, que, como disse, são
instrumentos de privatização, de terceirização de políticas públicas,
principalmente no caso da saúde. São unidades do Estado, do poder
público, transformadas em OSs. As OSCIP5 acabam tendo uma ação
complementar.

No caso das QSCIPs, elas acabam tendo ação complementar.
Evidentemente, se a orientação ideológica do Governo for de Estado
mínimo, essas OSCIP5 podem ter, além desse caráter complementar,
o de substituição das ações do poder público.

Gostaria de alertar V. Exas., com todo o respeito pelos
parlamentares e pela Comissão de Administração pública, para o fato
de que o Substitutivo n° 2 ao projeto de lei do Deputado Leonardo
Quintão é perigoso para as políticas públicas, porque introduz
determinados artigos que transformam a proposta original em projeto
híbrido, com características de OSCIP5 e de organizações sociais, ao
prever a equiparação dessas duas, a absorção de unidades e de
tarefas já realizadas pelo Estado e a cessão de servidor público e ao
não prever mecanismos claros de licitação ou de processos públicos
de acesso a essa qualificação e a esse termo de parceria. Trata-se de
uma espécie de projeto transgênico, pois é meio OSCIP, meio
organização social. Alerto o Deputado Leonardo Quintão para essa
questão, que, de certa maneira, deforma a intenção original do autor,
de regulamentar, no âmbito estadual, as OSCIPs. Para não dizer que
esse substitutivo não avança, do ponto de vista de processos de
controle social por parte dos conselhos de políticas públicas,
apresenta algumas melhorias.

Afirmamos, com todas as letras, que essa não é apenas a nossa
posição e a do bloco, mas a de conselheiros estaduais da assistência
social, de conselheiros estaduais da saúde, de técnicos e
especialistas. A forma como o Substitutivo n° 2 está proposto abre
espaço para a privatiZaçâO, a precarizaçãO, a terceirização e o
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desmonte das políticas públicas sociais de Minas Gerais, em
especial nas áreas da saúde e da assistência social.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado André
Quintão, cumprimento V. Exa. Sei do seu estudo aprofundado sobre
esse assunto. Cumprimento também a Deputada Marília Campos, que
também tem analisado detalhadamente as OSCIPs. Hoje ouvimos
discussão importante sobre o PPP, percebemos a situação do
Governo Federal e as diferenças apresentadas no projeto estadual.
Este momento é fundamental para que a sociedade brasileira não seja
prejudicada, e sim beneficiada. Somente com rigoroso controle social
e com acompanhamento desse processo pelas entidades envolvidas
esses projetos, se aprovados, não trarão perdas à sociedade. V. Exa.
já disse muito bem quais são nossas discordâncias quanto às OSCIPs
e às OSs. Peço licença para abrir um parêntese. Se o nosso Líder,
Deputado Rogério Correia, me permite, quero cumprimentar, não
apenas em meu nome, mas em nome do Bloco PT-PCdoB, todos os
professores do Estado pelo seu dia, 15 de outubro. Desejamos que o
Governo Federal, assim como os Governos Estaduais e Municipais,
possam realmente investir na educação.

No Japão tivemos o exemplo do pós-guerra, quando somente
investindo mais de 52% na educação houve a reconstrução.
Educação não é custeio, não é gasto, é investimento. É preciso
defender a educação pública de qualidade, gratuita, desde o ensino
infantil até a universidade. Desejo que todo o professorado possa
viver dias em que a educação seja prioridade neste País.
Cumprimento, especialmente, o Sind-UTE, todos os seus Diretores,
militantes e filiados, e deixo o nosso compromisso de estarmos juntos
nessa caminhada. Esta Casa não poderia deixar de registrar, neste
dia, a importância da educação e dos educadores para o povo mineiro
e brasileiro. Obrigada.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Louvo sua fala.
Acredito que o momento é propício para retomar a discussão sobre o
projeto das OSCIPs. Meu gabinete está aberto para discutirmos novas
melhorias para o projeto. Estamos debatendo essa matéria há algum
tempo e chegamos ao Substitutivo n° 2. V. Exa. pode contar com o
nosso apoio, a participação de toda a Bancada do PT e a do PCdoB,
para aprimorá-lo. Essa matéria, de interesse público, inovadora, vem
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divulgar o trabalho conjunto entre terceiro setor e setor público.
Esse é o meu interesse, aprimorar as áreas de cultura, preservação
do patrimônio histórico, educação etc., junto com o terceiro setor. O
setor público necessita do interesse do Governo para trabalhar em
certas áreas. O terceiro setor tem muito a contribuir com o setor
público. O Governador Aécio Neves mostrou total interesse de fazer
essa coalizão, aprendendo com o terceiro setor, aplicando verbas que
o setor público, muitas vezes, tem dificuldade de aplicar, devido à
burocracia. Nunca entrei com projeto nesta Casa para privatizar
nenhuma área. Mas creio ser necessário debater e fechar todas as
brechas, deixar tudo bem claro para os conselhos e o Ministério
Público, que já está convencido e já outorgou seu apoio para que os
conselhos possam fiscalizar e participar dos processos, e também os
sindicatos. Estarei pronto para o debate e a melhoria desse projeto.

Tenho certeza, Deputado André Quintão, de que chegaremos a um
consenso e, quando votarmos esse projeto, obteremos a totalidade
dos votos a favor. Conto com V. Exa e com o Bloco PT-PCdoB para
discutir e esclarecer todas as dúvidas. Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Leonardo
Quintão. O Bloco PT-PCdoB continua aberto ao diálogo. Agora temos
de tomar uma decisão política: queremos discutir OSCIPs ou OSs. Há
grande diferença. Não admitimos absorção de unidade, que é
característica de organização social e aponta para a privatização.

No caso das OSCIP5, temos de introduzir elementos de controle
social por parte dos respectivos conselhos e discutir a divulgação dos
processos. Não queremos o acesso facilitado ou mediado, sem a
divulgação da verba pública.

Acredito que o Substitutivo n° 2 não atende esse objetivo. O projeto
irá para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e
esperamos que lá, com realização de audiências públicas,
continuemos o debate. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, assessores e público;
quero nesta tarde, 15 de outubro - e não poderia ser diferente -, usar
esta tribuna, como já fez o ilustre Deputado Paulo Cesar, para renovar
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as homenagens aos professores do Estado.

Hoje comemoramos o Dia do Professor - esse professor
determinado, inteligente, paciencioso, respeitoso, obediente,
esperançoso e cumpridor de suas obrigações. Muitas vezes ele é mal
entendido e mal valorizado. Há uns 60 dias - não faz muito tempo -
este Plenário recebia professores das mais variadas regiões do
Estado, buscando apoio desta Casa para a reforma administrativa
proposta pelo Governador Aécio Neves, O celeuma da questão e a
espinha dorsal do questionamento era o compromisso do nosso
Governador em apresentar aos professores o plano de carreira e
salários nesta Casa.

Nesta tarde cobrarei, com vigor, atitude das entidades e de todas as
pessoas imbuídas na luta em favor da qualidade e da excelência da
educação em Minas, para que possamos, por meio dos Líderes dos
partidos, discutir a situação com transparência e respeito, pois os
professores já aguardam por longo tempo.

Vários Governadores já se passaram. Há mais de sete anos, os
professores aguardam, com paciência e respeito, o posicionamento do
Governo Estadual. Faço coro com as palavras do Governador, que
tem compromisso sério voltado à educação de Minas, à valorização
do servidor. Como membro da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, reafirmo o compromisso com os professores,
para que o plano de carreira e de salários seja debatido de forma
justa, transparente, garantindo-lhes os direitos.

Há, neste Plenário, educadores de diversas áreas, e presto
homenagem especial à Deputada Maria José Haueisen, Diretora de
escola de Teófilo Otôni. Mestra e professora, sempre demonstrou
sensibilidade para o aprendizado; e, como sementeira da educação,
do brilho de sua inteligência e honradez, trouxe ensinamentos a esta
Casa. Rendo também homenagens às superintendências de ensino,
elo maior da Secretaria da Educação, verdadeiras guardiãs da
educação. Sabemos o quão importante é a educação em nosso País.
Para prevalecer a valorização da qualidade do profissional, é
necessário resgatar o espírito de valorização de cada professor.

Na semana passada, assistimos aos alunos de escola rural
percorrerem muitos quilômetros para buscar ensinamentos. E, nesta
semana, pela Globo, estamos acompanhando homenagem especial
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aos educadores e os primeiros momentos das escolas construídas
no Brasil.
O papel da verdadeira professora é de resgatar a criança,

garantindo-lhe futuro próspero e altivo.
Nos seus ensinamentos, Cora Coralina afirma que é feliz aquele que

transfere o que sabe e aprende o que ensina. Esse é o maior
ensinamento de uma verdadeira mestra. Quer dizer, é o processo da
educação, do conhecimento e de resgatar sempre o sentimento das
crianças na sua valorização dentro da comunidade.

Em nome de nossa Comissão e dos pares desta Casa, reafirmo o
compromisso com as professoras de Minas Gerais. Certamente, pelo
espírito determinado, correto, transparente e ético do nosso
Governador, brevemente o plano de carreira será aprovado, incluindo
o piso salarial e as resoluções que o professorado aguarda há muito
tempo.

Não posso deixar de expressar a nossa homenagem à Sra. Vanessa
Guimarães Pinto, Secretária da Educação. Durante os primeiros
meses de governo, por sua determinação e vontade e pela
competência de sua equipe, procura atender e priorizar todas as
escolas do Estado. Sabemos das dificuldades por que passa o
Estado. Porém, não podemos negar que a Secretaria da Educação
viabilizou recursos para quase todas as regiõesmineiras, a fim de
reformar o mobiliário escolar e a rede física. Além disso, tornou
disponíveis recursos para o FUNDEF e para a merenda escolar.
Assim sendo, houve um verdadeiro sincronismo em homenagem à
educação de Minas Gerais.

Certamente chegaremos ao patamar e à constelação de valores de
primeira grandeza, que fazem parte da educação de Minas para o
Brasil. Nas escolas públicas, os alunos concentram-se, participam e
comungam do mesmo ideal. Acima de tudo, o valor da escola pública
tem sido reconhecido devido à capacidade dos professores, dos
alunos e dos que a dirigem.

O sentimento dos Deputados desta Casa é justo, correto, de
agradecimento e de gratidão aos professores do Estado. Num futuro
breve, ou sela, ainda este ano, certamente construiremos o projeto de
plano de carreira e de salários pelo qual esperamos há tantos anos.

Sr. Presidente, com essas considerações, demonstro um sentimento
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maior. A minha velha e querida mãe é aposentada como ex-
Diretora de uma escola estadual da minha Ouro Fino. Isso é um
prazer. Pelo seu semblante, ao longo dos seus 85 anos, vi a sua
dedicação extraordinária e exclusiva à educação da minha terra e da
minha região. É tão importante este momento que vivencio. Este dia
que comemoramos talvez seja ímpar. Se fizermos uma reflexão,
vamos voltar aos nossos antepassados, que ajudaram a construir a
nossa vida de cidadania, a nossa vida familiar e política. Todos temos
obrigação especial para com os nossos professores. O primeiro
professor, principalmente, torna-se inesquecível no sentimento de
cada um. A nossa vida é uma verdadeira escola. Aqui aprendemos
constantemente, mas, graças a esse espírito dos nossos professores,
podemos continuar. Recebemos essa bênção extraordinária de cada
um deles. Não poderia ser de outra forma. Quero abraçar todos os
professores do Estado de Minas Gerais, na certeza de que sempre
teremos um gesto de admiração, de gratidão e de respeito por tudo
que fizeram e farão em prol do nosso desenvolvimento. Feliz Dia dos
Professores a todos eles. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero, inicialmente, unir-me ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva na
homenagem aos professores. De fato, é indiscutível o papel que
assumem. Notadamente, eles não recebem o devido reconhecimento
do ponto de vista material, embora haja consenso sobre o que seria
de todos nós se não fosse o esforço destes abnegados, destes que
acreditam na construção de uma sociedade mais justa e fraterna a
partir da educação. Devemos muito a todos os professores de Minas
Gerais. Acredito que, mais que homenageá-los com nossas palavras,
devemos estar unidos ao Governador Aécio Neves para que se dê um
tratamento mais justo e prioritário à educação em Minas Gerais.
Sabemos que esse é o compromisso do Governador. Temos a
convicção de que ainda este ano receberemos nesta Casa o plano de
carreira dos servidores públicos estaduais, em especial o da
educação. Acreditamos que essa é a homenagem justa que os
professores precisam receber de todos nós. Estaremos atentos não
apenas para cobrar, mas para construir um modelo mais adequado e
justo, que valorize o profissional não apenas na questão salarial.
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Sabemos que seria demagogia prometer uma correção imediata
dos salários defasados historicamente em todas as administrações. É
preciso tratar da questão profissional levando-se em conta salários,
uma condição mais digna de aposentadoria e de ambiente de
trabalho. Vemos hoje que o ambiente de trabalho da educação tem
sido palco de violência, com professores expostos a situações de risco
para a saúde. Os ambientes 5O insalubres por falta de manutenção
adequada. E necessário que essa prioridade tome forma e aconteça
por meio de investimentos e de um plano de carreira.

Infelizmente, 05 profissionais da educação não são devidamente
valorizados, e aquilo que lhes é de direito freqüentemente é negado.
V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que é um grande jurista e tem
um trabalho brilhante na área jurídica sabe que muitas vezes os
professores se deparam com situações absurdas. Por exemplo, têm
direitos líquidos e certos a receber, que ganham um codinome
absurdo de verba retida, e não recebem. No campo do direito, esses
recursos são tratados como salário, para alimentação do ser humano,
para uma vida digna.

No entanto, o pagamento desses recursos é infinitamente
postergado, como se o professor estivesse mendigando O que lhe é

de direito. Algumas vezes, os profissionais da educação dizem aos
que recorrem à superintendência: "Só poderá receber se estiver à
beira da morte, com uma doença incurável". Essa situação é
inaceitável e não condiz com o perfil do Governador que temos,
homem sério, íntegro, que veio colocar Minas em um tempo novo.

Claro que sabemos que não se faz isso da noite para o dia, mas é
preciso ter planejamento adequado para que o que é direito do
trabalhador seja respeitado. o mesmo se pode falar em relação à
aposentadoria, que, muitas vezes, vira um verdadeiro calvário com a
espera da decisão. Há inúmeros processos de pensões junto ao
IPSEMG que já foram sentenciados, mas ainda continuam sem
definição de pagamento. E preciso dar tratamento prioritário a essas

questões.Minas precisa de obras, de estradas boas e de vários investimentos,
mas precisa também tratar com dignidade o seu servidor, os
professores, os funcionários da área da educação, principalmente
respeitando os direitos que têm.



820
Há distorções absurdas. Por exemplo, quando uma professora

passa a ser Diretora de escola, tem um prejuízo na contagem de
tempo para se aposentar. E uma incoerência inadmissível. Acredito
que um plano de carreira sério respeitará o esforço daqueles que
estão dirigindo uma comunidade educacional, árdua tarefa, e corrigirá
a situação. No entanto, parece que eles estão sendo objeto de uma
espécie de punição, ao invés de serem premiados.

Nesta oportunidade, quero me referir a algumas ações que temos
procurado desempenhar em benefício do nosso Centro-Oeste mineiro,
região que considero minha terra natal. Sou natural de São Tiago,
mas fui adotado como cidadão de Divinópolis. Quem é cidadão de
Divinópolis é cidadão do Centro-Oeste mineiro e de todas as Minas
Gerais. A nossa querida Divinópolis é uma cidade cosmopolita, e
todos que ali chegam por ela se apaixonam e passam a ser adotados
corno seus filhos, como aconteceu comigo.

E claro que queremos trabalhar e ver essa região se desenvolver.
Uma questão fundamental é a questão rodoviária. Temos gargalos
para esse desenvolvimento que começam na saída da BR-262, em
direção ao Triângulo Mineiro e ao Centro-Oeste. Hoje, é um
verdadeiro corredor da morte. No trecho entre de Betím e Juatuba,
são centenas de acidentes todos os meses. Vários, ceifando vidas. E
imprescindível a duplicação desse trecho da rodovia pelo menos até
Bom Despacho, numa primeira etapa.

Na Comissão de Transporte e na Comissão que presido, ao lado
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Fábio Avelar e Jô
Moraes, já aprovamos requerimento para a realização de audiência
pública em Bom Despacho. Esperamos realizá-la, no início do mês,
tão logo o Ministro Anderson Adauto possa definir sua agenda.

Também queremos realizar neste mês, possivelmente no dia 27,
segunda-feira, uma audiência em Divinópolis, para discutir a
duplicação da MG-050, uma das principais rodovias mineiras e, com
certeza, uma das que apresentam o maior volume de tráfego, sendo
fundamental para o desenvolvimento de todo o Centro-Oeste mineiro.
Já há, por parte do Secretário do Desenvolvimento Econômico, Dr.
Brumer, a compreensão da importância dessa obra, e o Secretário
Agostinho Patrús já manifestou sua disposição de somar-se a nós
nesse propósito.
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No dia 22, estarei com o Governador Aécio Neves, para falar

desse assunto e de outros do interesse de Divinópolis, como, por
exemplo, a correção de uma injustiça. O Governo passado
estabeleceu macrorregiões para o planejamento da saúde e colocou o
Centro-Oeste mineiro na macrorregião de Belo Horizonte. Todos
temos um carinho enorme por esta cidade, que é a Capital de todos
os mineiros, mas não é justo dizer que todos os cidadãos que estão
no Centro-Oeste, cerca de 1,5 milhão de habitantes, devem reportar-
se a Belo Horizonte para suas necessidades de saúde. Isso é
cegueira administrativa e, infelizmente, ocorreu na administração
passada, quando não tínhamos no Plenário um representante natural
de Divinópolis, cidade-pólo que acabou não sendo atendida no último
programa do Governo, o PROHOSP, responsável pela distribuição de
recursos para as macrorregiôes de saúde.

Já tivemos a notícia de que o pedido que fiz ao Governador e ao
Secretário da Saúde será atendido: o Centro-Oeste mineiro passará a
ser macrorregião de planejamento de saúde, e Divinópolis, uma
cidade-pólo. Agora, teremos que travar uma luta para que Santo
Antônio do Monte, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Oliveira e tantas
outras cidades sejam micropolos, pois têm hospitais ou Santas Casas
e precisam de apoio do Governo do Estado, para evitar que tudo se
concentre em Belo Horizonte. Esse é o caso do hospital de Moema;
de Iguatama, na área de oftalmologia; da área de queimados e do
Centro de Saúde da Mulher de Santo Antônio do Monte, que faz um
trabalho belíssimo; e da Santa Casa de Bom Despacho, cujos
profissionais realizam trabalho abnegado, liderados pelo Dr. Bertolino
e outros, fazendo daquela unidade um centro de referência, na
medida em que tem parceria com a Faculdade de Ciências Médicas.
Portanto, é uma região enorme, que precisa do apoio do Governador
e tê-lo-á.

No próximo dia 22, estaremos com ele e verificaremos a
possibilidade de formação de convênios, ainda este ano, para o
Hospital São João de Deus, em Divinópolis, na condição de
macropolo, a exemplo dos convênios do PROHOSP, celebrados com
várias regiões do Estado. Como Deputado da região, estamos
procurando recuperar esse espaço perdido por Divinópolis e pelo
Centro-Oeste mineiro no Governo passado.
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Ainda falando de Divinópolis, parabenizo seu povo e, em

especial, a Rede Católica de Rádio. Temos a alegria de ter, na cidade,
a Rádio Divinópolis e a Rádio Candidés, duas emissoras que levam
cultura, entretenimento e, principalmente, educação espiritual ao povo,
por meio da palavra sagrada. Elas propiciam conforto aos que
precisam de ânimo para enfrentar os problemas do dia-a-dia. Essas
duas emissoras, há algumas décadas, vêm contribuindo para o
desenvolvimento de toda a região. Parabéns à Rádio Divinópolis, à
Rádio Candidés e á Rede Católica de Rádio, pelo brilhante trabalho
que fazem em todo o Brasil e, em particular, no Centro-Oeste mineiro.

Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um comentário sobre a fala do
Deputado André Quintão, a quem respeito muito e com quem
comungo as preocupações de cunho social.

Digo ao Deputado, com muita segurança: para que haja
desenvolvimento das ações do Estado em parceria com as entidades
não governamentais, principalmente com as de natureza social, é
fundamental que aprovemos esse projeto de lei que trata das OSCIP5.
Tivemos a oportunidade de apresentar emendas, com várias medidas
de controle social, contando com o papel do Conselho Estadual de
Educação, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Estadual de
Assistência Social no controle dos recursos públicos destinados a
OSCIPs, inserindo a Promotoria Pública nessa tarefa. Procuramos
definir regras claras para o credenciamento dessas instituições e
estabelecer critérios para o Estado celebrar contratos com essas
instituições que venham a ser criadas.

O projeto é fundamental, extremamente avançado e bem melhor que
o que existe no nível federal. O Estado já celebra convênios, na
prática, cedendo servidores, por exemplo, para APAEs, e imóveis para
entidades filantrópicas. Mas essa relação tem sido tímida e precária. E
preciso firmarmos parceria mais arrojada, para que o Estado auxilie
melhor as instituições, como as APAEs. E fundamental que o Estado
seja parceiro das entidades filantrópicas, porque apresentam a figura
do voluntário, que trabalha por uma sociedade melhor, sem visar a
interesse de lucro. Então, o dinheiro público rende mais.

Portanto, esse projeto contribuirá para que o Estado descentralize
suas ações sociais e para que seja mais eficiente na utilização do
dinheiro público, sem precisar privatizar a saúde e as ações da
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educação, que são da competência do próprio Estado, mas sendo
parceiro das instituições de interesse público que desejem trabalhar
na área social. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não havendo outros

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

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

reunião os Requerimentos nos 854, 855, 877, 885, 901 e 90212003,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 1.636 e 1.637/2003, da Comissão de Direitos
Humanos, 1.63812003, das Comissões de Saúde e de Administração
Pública, e 1.639 e 1.640/2003, 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
Política Agropecuária - aprovação, na 23 1 Reunião Ordinária, dos

Requerimentos nos 1.517/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e
1.569/2003, do Deputado Paulo Piau; e de Transporte - aprovação, na
241 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 541/2003, do Deputado
Antônio Júlio, e dos Requerimentos n

as 1.51512003, da Deputada Ana
Maria Resende, 1.533/2003, da Comissão de Administração Pública, e
1.59112003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Leonídio Bouças, em que solicita a retirada de tramitação
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do Projeto de Lei n° 713/2003, Durval Ângelo, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 76412003, e Antônio Júlio,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 482/2003
(Arquivem-se os projetos.), e, nos termos do inciso VII do art. 232 c/c
o art. 140 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, em que solicita que o Projeto de Resolução n° 765/2003
seja encaminhado à Comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez
que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita a inversão da pauta da P Fase da
ordem do dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados antes
dos pareceres. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.). Aprovado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da

Expansão do Metrô, em que solicita seja encaminhado oficio ao
Secretário do Tribunal de Contas da União no Estado, com pedido de
informação sobre a existência de alguma restrição para a liberação de
recursos financeiros federais para continuação das obras do metrô da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Expansão do Metrô, em
que pleiteia seja encaminhado ofício ao Diretor-Presidente da
BHTRANS, com a solicitação de toda a documentação referente às
obras da Estação Barreiro do Metrô da Região Metropolitana de Belo
Horizonte para elucidação de questões levantadas sobre o custo da
obra. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
enviado ofício às Prefeituras que relaciona, com pedido de
informações sobre as condições de funcionamento e as ações de
monitoramento das barragens citadas no Relatório Final da CPI das
Barragens. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
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formulado apelo ao Presidente da TELEMAR, pleiteando a
instalação de um telefone público comunitário no Distrito de Imbiruçu,
no Município de Mutum. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
encaminhado ao Ministério da Saúde ofício com pedido de
informações sobre o andamento da implementação do Cartão
Nacional de Saúde. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira, em que solicita
que o Projeto de Lei n° 221/2003 seja distribuído à Comissão de
Defesa do Consumidor, e Padre João, em que solicita que o Projeto
de Lei n° 565/2003 seja distribuído à Comissão de Política
Agropecuária, e da Comissão Especial do Transporte de Automóveis,
em que solicita a prorrogação do seu prazo de funcionamento por 30
dias (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento e estabelece para o orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Não mudei meu modo de pensar a
respeito do modelo do Tribunal de Contas, que precisa de
aperfeiçoamento. E preciso dar ao Tribunal o que tem como missão, e
ao Poder Legislativo um instrumento eficaz na competência
fiscalizadora.

Fui procurado por nosso colega, brilhante parlamentar, hoje
presidindo o Tribunal de Contas, o Conselheiro Simão Pedro Toledo,
pessoa digna e.honrada, a quem aprendemos a respeitar. Informou-
me que a mídia noticiou que o Deputado Chico Simões, há duas ou
três semanas, usou a tribuna para falar a respeito dos Procuradores
que o Ministério Público mantinha no Tribunal de Contas e que, por
questão legal, isso teve de ser alterado.
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atuam no Tribunal de Contas devem fazer concurso público. A
mensagem para a criação dos cargos por concurso público já chegou
à Assembléia Legislativa. Votaremos para a criação. Será aberto
concurso público, e as vagas serão compostas.

O Governador Aécio Neves, cumprindo a legislação, designou
Procuradores temporários, até que a lei seja aprovada por esta Casa
e o concurso público seja realizado e aprovado. Segundo
informações, o Ministério Público foi acusado desta tribuna, porque o
Tribunal de Contas estaria desrespeitando a legislação.

Tenho em mãos ofício encaminhado pelo Dr. José Pontes Júnior,
Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico do Ministério Público de
Minas Gerais, datado de 7/10/2003, ao Conselheiro Simão Pedro
Toledo, Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nos
seguintes termos. (- Lê:)

"Sr. Conselheiro-Presidente, com meus cumprimentos, encaminho
ao conhecimento de V. Exa. cópia do parecer exarado pelo Promotor
de Justiça Assessor Especial, Dr. João Medeiros Silva Neto, em
procedimento instaurado na Promotoria de Justiça Especializada na
Defesa do Patrimônio Público, referente ao ato de nomeação para o
cargo de Procurador-Chefe do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas. Sendo o que se me apresenta no morhento, subscrevo-me
com protestos de estima e elevada consideração."

O parecer exarado pelo Dr. João Medeiros Silva Neto diz: (- Lê:)
"Trata-se de expediente oriundo da Promotoria de Justiça

Especializada na Defesa do Patrimônio Público, referente ao ato de
nomeação, pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, de
Procurador do Estado para o cargo de Procurador-Chefe do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas. Entendem os Drs. Eduardo
Nepomuceno de Sousa, Carlos André Mariani Bittencourt, Marcial
Vieira de Souza e Leonardo Duque Barbabella, combativos
Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, que tal
nomeação, feita nos termos do art. 14 da Lei ri 0 6.276/73, seria
inválida, visto que esse dispositivo não teria sido recepcionado pelo
atual ordenamento constitucional, expressamente revogado, que foi
por lei posterior, a de n° 8.222/82, asseverando que a jurisprudência
pacífica do STF não admite efeito repristinatório, salvo disposição em
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contrário, em estrita consonância com a lei de introdução ao
Código Civil.
Aduzem, ainda, que há necessidade de lei estadual para

regulamentar o provimento de cargos no MP junto ao Tribunal de
Contas, e que o art. 130 da Constituição Federal prevê o concurso
público de provas ou de provas e títulos como a única forma de
investidura na carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas. Trouxeram a situação ao conhecimento do Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça, para análise de eventuais providências a
serem adotadas em relação ao ato que consideram inválido.

Relatado o necessário, passo a opinar.
O ato praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, cuja

legalidade é questionada pelos dignos Promotores de Justiça
subscritores do despacho de fls. 03-05, é vazado nos seguintes
termos:

resolve designar, em caráter precário e transitório, até o
provimento definitivo do cargo, José Marcos Rodrigues Vieira,
Procurador de Estado de Classe Especial, como Procurador-Chefe do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 14
da Lei n°6.276, de 26 de dezembro de 1973.'

O diploma legal em que se fundamentou tal ato, organizava o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e, no Capítulo VI do
Título II, definia a estrutura e a atuação do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, assim dispondo os seus art. 13 e 14.

'Art. 13 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do
Estado compõe-se de uma Procuradoria, exercida por quatro
Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado.

Art. 14 - A Chefia do Ministério junto ao Tribunal de Contas será
exercida por um procurador-Chefe, que será nomeado pelo
Governador do Estado, em comissão, entre bacharéis em direito,
maiores de 30 anos, de reconhecida idoneidade moral e saber
jurídico.'

Posteriormente, tal diploma foi revogado pela Lei n° 8.222/82, que,
contudo, dispunha em seu art. 132:

'Art. 132 - Fica mantido o Capítulo VI do Título II da Lei n° 6.276,
de 26/12/73, que trata do Procurador-Chefe e dos Procuradores junto
ao Tribunal de Contas do Estado, até que lei própria organize o



828
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.'

Ou seja, até o advento da Lei Complementar n° 34/94, a Lei n°
8.222/82 disciplinava a estrutura e a organização do "Parquet"
mineiro, contemplando também o Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas com arcabouço normativo básico, através da ressalva
contida no art. 132 da Lei n° 8.222182.

Já houve então, em Minas Gerais, um Ministério Público com
atuação na Corte de Contas, inteiramente distinto do Ministério
Público Estadual, muito embora tenham sido, em alguns momentos,
regidos pela mesma lei orgânica.

A Constituição mineira, promulgada em 21/9/89, alterou o estado de
coisas até então vigente, ao dispor em seu art. 124: 'O Ministério
Público, junto do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça Militar,
será exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministério
Público Estadual'.

Passou, assim, o Ministério Público Estadual a acumular as funções
de "custos legis" no Tribunal de Contas, deixando de existir um
Ministério Público junto à Corte de Contas. Todavia, ao julgar
procedente a ADIN n° 2.068-4, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da expressão 'ao Tribunal de Contas e',
constante do art. 124 supratranscrito, retirando do Ministério Público
Estadual a atribuição para desempenhar aquelas funções. Ante tal
quadro, foi expedido o ato tido como inválido, com fundamento no art.
14 da Lei n°6.276/73.

Ao contrário do que entendem os doutos Promotores de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público, o art. 14 da Lei n° 6.276/73 não foi
revogado pela Lei n° 8.222/82, que, em seu art. 132, expressamente
ressalvou a manutenção da vigência do Capitulo VI do Título II da Lei
n°6.276/73, no qual se alberga o ar[. 14.

Outra questão é saber se o art. 14 da Lei n° 6.276173, mantido por
expressa disposição contida na Lei n° 8.222/82, readquiriu vigência
após a declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 124 da
Constituição Estadual, que havia revogado toda a normativa referente
à estruturação e ao funcionamento do MP com atuação no Tribunal de
Contas, atribuindo a membros do Ministério Público Estadual as
funções antes afetas a outro órgão.

Com a vênia devida aos ilustres subscritores do despacho das
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folhas 03-05, OU 
sela, dos Promotores supracitados, não se trata

de restauraÇãO de vigência da legislação revogada, por ter a lei
revogadora perdido a vigência, o que só admite excepcionalment

e o

art. 20, § 30 . E sabido que a declaração de inconstitucionalidade
possui, de regra, efeito 'ex tunc", ou seja, tem o condão de desfazer 

O

ato declarado inconstitucional desde a sua origem, juntamente com
todas as conseqüências derivadas. Noutras palavras Ó como se a
norma inconstitucional nunca tivesse existido, ficando desamparadas
as situações jurídicas constituídas sob a sua égide, tornando-se
novamente aplicável a legislação anterior, que havia sido revogada.

Em sede de controle concentrado de constitucionalidad
e , a questão

se apresenta sob outro prisma, sendo nota característica, efeito típico
da declaração de inconstitucionalidade, a repristinação das normas
legais que, à época da promulgação da Constituição, estavam em
vigor, e que por ela não foram recepcionadas.

A propósito, observa Alexandre de Moraes, em abordagem direta ao
art. 27 da Lei n° 9.868199, diploma que, "mutatis mutandis", aplica-se
ao processo de controle concentrado de constitucionalidade realizado
no âmbito dos Tribunais de Justiça: 'Os efeitos repristinatórios

e da eclaraçã0 de inconstitucionalidade
decorrem automaticament 
proferida pelo STF; em face da expressão previsão legal,
independentemente de previsto no acórdão; assim declarada nula
uma lei pelo STF, voltarão à vigência, a partir do momento em que
surgiram os efeitos de sua derrogação, as disposições legais que
haviam sido por ela derrogadas.'. (in: 'constituição do Brasil

Interpretada e Legislação Constituciona l', ed. Atlas, 2002, p. 2.366.)
Sendo assim, o Capítulo VI do Título II da Lei n° 6.276173, que, à

época da promulgação da Constituição Estadual estava em vigor, por
força do disposto no art. 132 da Lei n° 8.222182, não tendo sido
recepcionado por aquela, readquiriu vigência em virtude dos efeitos

repristinatórios
 da declaração de inconstitucionalidade de parte do art.

124 da Constituição Estadual.
Evidentemente, os dispositivos contidos no Capítulo Vi do Título II

não foram recepcionados pela Constituição Federal naquilo em que
contrariam a regra de investidura - concurso público - e escolha do
procurador-Geral - lista tríplice. No entanto, naquilo que se refere à
estrutura administrativa e organizacional, estão vigentes.
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Ou seja, há, hoje, em pleno vigor, uma estrutura legal de MP

junto ao Tribunal de Contas, repristinada e que não se confunde com
a estrutura do Ministério Público Estadual.

Surge, então, a questão referente ao provimento de cargos do MP
junto ao Tribunal de Contas, considerando-se que a instituição está
nascendo do marco zero, não havendo qualquer membro
remanescente de seu antigo quadro.
Numa análise menos aprofundada da situação, estaria

completamente afastada a possibilidade de nomeação de Procurador
para o exercício das funções características do MP junto à Corte de
Contas, nos moldes do provimento questionado pela Promotoria de
Defesa do Patrimônio Público, até porque, conforme já se consignou,
a repristinação da legislação anterior referente ao MP junto ao
Tribunal de Contas não prescinde de harmonização com as regras de
investidura na carreira, "ex vi" do art. 130 da Constituição Federal.

Ocorre que o inusitado e excepcional panorama surgido após a
declaração de inconstitucional idade de parte do art. 124 da
Constituição Estadual, que implicou na remoção dos membros do
Parque Estadual, então oficiantes perante o TCE, o que ensejou a
adoção de providências imediatas, haja vista a necessidade de
manifestação do órgão "custos legis" em todos os processos que
tramitam na Corte de Contas, sob pena de inviabilização de seu
funcionamento.

Daí, parece razoável a nomeação de Procurador interino para o
exercício de funções do MP junto ao Tribunal de Contas, o que, aliás,
não se confunde com investidura nos cargos existentes na estrutura
daquela instituição, dada a excepcionalidade da situação, e somente
até o provimento dos cargos próprios de tal Ministério, mediante
aprovação em concurso publico a ser realizado para tanto.

A providência atende ao princípio da continuidade do serviço
público, não sendo dado a nenhuma pessoa administrativa
interromper a atividade cujo desempenho lhe seja incumbido pela lei e
pela Constituição, ainda que seja, eventualmente, compelida a adotar
medidas extraordinárias, como no caso presente.

Abordando o tema com o brilhantismo habitual, Celso Antônio
Bandeira de Mello observa:
"Com efeito, uma vez que a Administração é curadora de
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determinados interesses que a lei define como públicos, e
considerando que a defesa e prosseguimento deles é, para ela,
obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade da atividade
administrativa é princípio que se impõe e prevalece em quaisquer
circunstâncias".

Ressalte-se que a nomeação feita com base no art. 14 da Lei n°
6.276, de 1973, para o exercício transitório da função - o que, por
óbvio, não se confunde com provimento de cargo - de Chefe do MP
junto ao Tribunal de Contas, contemplou integrante efetivo do serviço
público estadual - Procurador do Estado -, circunstância que indica ter
sido a prática do excepcionalíssimo ato, informada por critérios de
razoabilidade e austeridade.

Finalmente, é de se considerar que já se encontra em tramitação na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Projeto de Lei
Complementar no 38/2003, que altera a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, dispondo, inclusive, sobre a
organização do MP junto à Corte Estadual de Contas, o qual, uma vez
aprovado, permitirá a superação do atual estado de coisas, ensejador
da adoção da extraordinária medida noticiada.

A propósito, é importante registrar que tal projeto de lei contém
disposições de constitucionalidade duvidosa, "exempli grafia" aquelas
concernentes às regras de investidura, principalmente no cargo de
Procurador-Geral do MP junto ao Tribunal de Contas, regras essas
pelas quais o povo brasileiro tem mostrado especial desvelo.

São imperfeições que seguramente serão corrigidas no curso do
processo legislativo, o qual se espera seja célere, de modo a não
descaracterizar a aventada circunstância de excepcionalidade.

Ante o exposto, não se vislumbra, por ora, a adoção de qualquer
providência por essa Procuradoria-Geral de Justiça, visando a
impugnação do noticiado ato.

E o parecer, "sub censura"."
Acredito que, com essas informações e com o posicionamento do

Ministério Público Estadual, encerramos esse episódio das dúvidas
suscitadas pelo Deputado Chico Simões. Talvez, no seu afã, no
exercício da sua competência fiscalizadora - atento como sempre
esteve -, o Deputado tentou apontar eventual irregularidade.

A partir desse documento do Ministério Público, a situação fica
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esclarecida. Para que entendam, simplificarei o processo: uma lei
foi julgada inconstitucional, mas esses artigos continuaram valendo,
porque não foram alterados pela Lei n° 8.222 nem por outra; portanto,
pôde, de acordo com o que foi lido, ser repristinado. Então, está claro,
os artigos continuaram valendo. O Presidente havia me dito que está
em tramitação na Casa proposição para regulamentar essa questão: a
criação dos cargos e a realização de concurso público. Esperamos
que seja o mais breve possível.

O alerta do Ministério Público servirá para que fiquemos atentos a
essa legislação pretendida, para que façamos algumas correções.
Tenho certeza de que, pela competência da Comissão de Constituição
e Justiça e pela firmeza - diria até rigidez - com que trata essa
questão, os dispositivos inconstitucionais serão corrigidos.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado
Miguel Martini, aproveito para cumprimentá-lo por ocupar a tribuna
restabelecendo a verdade, para que não haja dúvidas sobre a ação do
Governador e principalmente do Tribunal de Contas.

O seu pronunciamento deixou entender que o Tribúnal de Contas
precisa caminhar, evoluir e aprimorar-se, como esta Casa, o
Executivo, e todo o processo de construção democrática, que não é
estanque, cristalizado no tempo. Se o mundo caminha para a frente,
temos de evoluir.

Tive a satisfação de presidir a Comissão Especial que analisou a
situação do Tribunal de Contas do Estado. Quero, neste momento em
que V. Exa. restabelece a verdade e esclarece os fatos, além de
parabenizá-lo, cumprimentar o Presidente do TCE, nosso colega, ex-
Deputado Simão Pedro Toledo. Todos o conhecemos bem pelo seu
espírito público, pela capacidade, pelo tirocínio, pelo conhecimento
jurídico, por tudo que representa e deixou plantado nesta Casa. E um
homem público de grande valor. Sabemos do esforço que tem feito
para aprimorar o TCE.

Então, cumprimento o Presidente do Tribunal de Contas, em meu
nome e da Comissão Especial que analisou a situação do TCE.
Cumprimento também a Dra. Raquel, Diretora-Geral. Para nossa
alegria, é funcionária inteligentíssima e dedicadíssima, exercendo com
brilhantismo a direção.

V. Exa. ressalta a questão da nomeação dos Procuradores do TCE.
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Entendo que há certa orquestração. O Deputado Chico Simões
levanta pela segunda ou terceira vez dúvidas sobre os atos de
nomeação e sobre a postura do TCE. O jornal "Estado de Minas", por
duas vezes, nesta semana, criticou-o indevidamente. Como a
Assembléia Legislativa procura ter nos seus quadros os melhores
funcionários, o TCE também possui pessoas de grande valor e
conhecimento. Os ocupantes de cargos comissionados são escolhidos
a dedo.

Criticaram o Sr. Marco Antônio, Chefe do Gabinete do Presidente
Simão Pedro Toledo, por ser contratado pela Escola de Contas do
Tribunal; e o filho do Conselheiro José Ferraz, concursado, como se,
no quadro de funcionários do Tribunal, não pudesse constar o nome
de pessoas competentes para lecionar na Escola de Contas,
prestando grande serviço ao Estado.

Visitamos tribunais de Goiás e do Rio Grande do Sul e constatamos
que o pioneirismo da criação da Escola de Contas pertence a Minas
Gerais. Criamos quadros nas Prefeituras e difundimos os conceitos
fundamentais da fiscalização das contas públicas por intermédio da
Escola de Contas. A campanha orquestrada para atingir a figura digna
e impoluta do Presidente Simão Pedro não procede. Cumprimento O
Tribunal de Contas, modelo para o Brasil, pelo esforço de atualizar-se
e modernizar-se. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Nosso papel é o de buscar a justiça e a
verdade. Quando faço denúncia e sou convencido do contrário, não
tenho dúvida de admitir o erro, mas não é o caso. Por ser o Sr. Simão
Pedro Toledo extraordinário homem público, entendi oportuno o relato,
porque pairavam dúvidas. Portanto, cumpriu-se a legislação, e quem
apresenta a denúncia é o Ministério Público.

O Poder Legislativo é o que representa o povo, fiscaliza e legisla.
Não podemos abrir mão de nossas competências e precisamos exigir
que os outros Poderes e órgãos cumpram seu papel.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
56/2003, uma vez que permaneceu em ordem do dia para discussão
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por seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Adalclever Lopes) - A Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial
de amanhã, dia 16, 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 578 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14/10/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata; discursos dos
Deputados Célio Moreira e Irani Barbosa; aprovação - Questão de
ordem - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Questões de ordem -
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Votação
de Requerimentos: Requerimento n° 854/2003; votação do
requerimento, salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura e
votação da Emenda n° 1; aprovação - Requerimento n° 855/2003;
aprovação - Requerimento n° 877/2003: votação do requerimento,
salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura e votação da
Emenda n° 1; aprovação - Requerimento n° 885/2003; votação do
requerimento, salvo emenda; aprovação; questão de ordem; leitura e
votação da Emenda n° 1; aprovação; declaração de voto -
Requerimento n° 901/2003; aprovação - Requerimento n° 902/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Djalrna 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 - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
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José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Célio Moreira, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Céhio Moreira.

O Deputado Céhio Moreira - Hoje veio a esta tribuna o Deputado
Sargento Rodrigues, que fez observações relativas à segurança nesta
Capital e neste Estado. Os jornais do dia noticiaram a morte de mais
um policial, o que veio cobrir de luto a nossa Polícia Militar. No
entanto, essas observações não constaram na ata. Assim, quero
registrar que, lamentavelmente, foi morto mais um policial militar: o
Soldado Rodiney Prata Zeferino, de 35 anos, lotado na Guarda do
Palácio, a cuja família presto minhas condolências.

E o 220 militar vítima da violência, que recrudesce nesta cidade,
diante da passividade das autoridades, de nossa tolerância e, até
certo ponto, de nossa conivência. Que atitude tomaremos nós,
políticos, e a sociedade em geral?

Na semana passada, os jornais noticiaram que a violência havia
aumentado em 53% na Capital. Se tivéssemos atingido a maturidade
cidadã, vista em outros países, teríamos ido às ruas protestar e exigir
ação rápida das autoridades. Os números da violência nesta cidade
estão a exigir prioridade nas ações do Governo, uma força-tarefa, uma

rÃ
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força política que restaure a ordem na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.
Como se isso não bastasse, hoje, na cidade de Corinto,

aproximadamente oito ou nove ladrões, que estavam em uma
caminhonete, tomaram de assalto o Banco do Brasil, além de ferirem
um funcionário da Prefeitura, que estava presente na hora, com um
tiro na perna e outro, de raspão, na cabeça. Até nossas cidades mais
pacatas estão sofrendo com essa violência. A Polícia Militar não pôde
fazer nada, porque a caminhonete transportava armamentos, fuzis
762 e 556. Nossa polícia atirava com revólveres 38. Os tiros pegaram
em transformadores e em vários carros.

A insegurança em que vive o nosso Estado, com os bandidos
deitando e rolando, nos alerta para a necessidade de discussão, nesta
Casa, desse problema, nos alerta para a urgência de levar esse
problema ao Congresso Nacional, ao Senado, ao Governador, a?
Presidente da República, e de se criarem penitenciárias agrícolas. E
preciso colocar esses bandidos para capinar as beiras de rodovias,
porque o Governo vem gastando muito dinheiro com eles. Inclusive
não pode prendê-los, porque, daí a duas, três horas, estão novamente
na rua. E uma situação de espanto, de tristeza. Já discutimos isso na
Comissão de Segurança Pública, tivemos oportunidade de discutir
com o Secretário de Defesa Social; com o Chefe de Polícia, Dr. Otto,
com o Comandante-Geral, Cel. Sócrates.

Em Corinto, houve um assalto ontem numa casa lotérica. Hoje, os
bandidos chegam armados até os dentes para assaltar, dando tiros à
revelia. Precisamos, dentro da Comissão de Segurança Pública, que
está sendo bem dirigida e coordenada pelo Deputado Sargento
Rodrigues, discutir o problema da violência e da insegurança que está
vivendo a nossa Capital.

Essas observações que faço na ata são importantes. Precisamos,
com toda a certeza, tomar uma decisão. Do jeito que está, não é
possível. Somos cobrados diariamente. Diante desses
acontecimentos,, o nosso Governador, com o assassinato de mais um
policial, irá convocar toda a segurança para uma ação rápida e eficaz.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani
Barbosa.

r.
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O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, complementando a

fala do Deputado Célio Moreira, gostaria de dizer que o que vemos é
que a polícia está intimidada.

O caso de Igarapé lembra-me o do Senador Antônio Carlos
Magalhães, que, segundo seus adversários, mandou grampear os
telefones dos seus opositores. Ao final, ele quase pagou, mais uma
vez, com o mandato, porque grampeou os telefones. No entanto, as
denúncias de corrupção que foram gravadas não foram investigadas.

Estamos acompanhando atentamente o caso recente de Igarapé.
Temos, aliás, cópias de alguns dos depoimentos realizados na
Corregedoria de Polícia, em que a maior parte dos envolvidos
desmente as versões do Deputado Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, do Promotor e da Juíza de Igarapé. Aguardamos
da polícia, ora comandada pelo Dr. Otto, que apareça com as
investigações e com os fatos de que tem conhecimento, sob pena de
ser acusada, daqui para a frente, de conivência com o aparelhamento
do crime em Minas Gerais.

Não é possível que uma categoria que tem todas as informações
sobre as investigações do que vem acontecendo no mundo do crime,
principalmente na Região Metropolitana, se cale e consinta que vários
policiais tenham suas vidas denegridas, porque temos e continuamos
com defensores de bandido de plantão, criando factóides pela Região
Metropolitana afora.

Gostaria, então, de lembrar ao Deputado Célio Moreira que a polícia
está intimidada. Veja V. Exa. que, com a liberação do traficante Roni
Peixoto, amigo íntimo de um Deputado aqui da Casa afeto à defesa
de bandidos de plantão, há formação de uma verdadeira guerra de
intimidação à polícia. Nossa polícia não se acovarda, mas está se
sentindo ultrajada pelos defensores de bandidos de plantão, e, por
isso, digo a V. Exa. que sinto que a criminalidade campeia
largamente, principalmente na Região Metropolitana. Não se trata de
falta de polícia nem de autoridade. O que há é uma intimidação clara
por uma quadrilha que defende traficantes na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Questão de Ordem

rs
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
cumprimento o Deputado Célio Moreira pela questão de ordem
suscitada agora há pouco e gostaria de lembrar que V. Exa. teve a
oportunidade de participar de várias reuniões da Comissão de
Segurança Pública.

Mais cedo fui aparteado pela companheira Deputada Maria Tereza
Lara, fazendo uma reflexão a respeito de um pronunciamento que fiz
mais cedo nesta tribuna.

O policial tem de matar antes a pessoa que saca uma arma, pois foi
identificado por estar fardado. E matar é simples; ele está na posição
de legalista. O excludente criminal está previsto no Código Penal
Brasileiro, no Código de Processo Penal, da mesma forma que está
prevista a pena de reclusão de determinado indivíduo, que foi julgado,
processado e condenado à pena de prisão ou à prestação de serviço.
Portanto, disse antes que o policial tem de perder o receio de sacar a
arma e matar o bandido, antes que aconteça o contrário.

Passei por uma experiência em 14/3/93, na região Oeste, quando a
nossa equipe patrulhava a região e abordou um indivíduo que tentou
estuprar uma criança de 13 anos. Naquele episódio, o meu patrulheiro
ficou paraplégico. E por que ficou paraplégio? Porque o marginal
levou a melhor. Portanto, não podemos esperar mais.	-

Cumprimento o Deputado Célio Moreira por suas palavras. E difícil
esperar recursos de Brasília e a priorização da segurança pública no
Governo de Minas. Tenho pedido insistentemente a votação
concentrada dos projetos da segurança pública, de vários Deputados,
que tramitam nesta Casa, como foi feito em Brasília. A morosidade
desse chamado Estatuto do Desarmamento é que não os deixa votar.
Há Deputado defendendo o porte livre de armas para todos. E isso
que acontece. Então lutamos, brigamos, mas está sendo pouco.

V. Exa. sabe que na Comissão de Segurança Pública convocamos
Secretários, Chefes de Polícia, debatemos, mas não obtivemos
resultados. Debateremos até quando? E necessário que o Governador
Aécio Neves priorize, de forma objetiva, a segurança pública.

Numa audiência, disse ao Governador que ele não poderia permitir
que nenhum policial se deslocasse para sua residência desarmado e
que nenhum policial entrasse numa viatura sem colete à prova de
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balas. Temos de priorizar a segurança pública se quisermos, de
fato, sair da inércia e da discussão; precisamos cobrar ações.

Pensava, enquanto o Deputado Célio Moreira fazia uso da palavra,
que precisamos fazer algo que realmente possa ser mais efetivo e dar
resultados. Não quero conclamar os companheiros policiais a fazer
manifestação em defesa de suas próprias vidas, mas nós,
parlamentares, precisamos do apoio dos companheiros para tomar
uma atitude concreta. Alguma coisa precisa ser feita. São 23 policiais -
16 militares, dois bombeiros e cinco civis -, mortos em confronto com
marginais neste ano.

Até quando aceitaremos isso passivamente? Se os grandes juristas,
os operadores do direito dizem que o maior bem jurídico é a vida,
então que vida é essa que deixamos morrer na mão de bandidos, sem
que tomemos atitude objetiva, que realmente nos possibilite sair desse
tipo de discurso? Até quando faremos intervenções da tribuna? Até
quando realizaremos audiências públicas nas Comissões de
Segurança Pública, de Administração Pública e de Constituição e
Justiça, e debateremos com os policiais e os Chefes de Policia, sem
resultado concreto? Chegou o momento de o Governador deixar de
lado a fala de priorização da segurança pública e meter a mão no
cofre do Estado, equipando a polícia e lhe dando condições de
trabalho.

E esta Casa tem o seu papel. Esta Casa vai votar, até o final do ano,
o Orçamento do Estado. Quero acompanhar de perto a posição de
cada Deputado para ver que quantia vamos priorizar para a segurança
pública.

V. Exa me deu uma idéia e quero propor a criação de uma frente
parlamentar para que possamos envolver todos os Deputados desta
Casa em defesa da vida daqueles que defendem a nossa vida. Se for
possível, já que tenho pedido audiência ao Governador, façamos uma
frente parlamentar com 50 Deputados, para marcharmos juntos em
direção ao Palácio da Liberdade e cobrarmos do Governador uma
posição mais enérgica. O que não podemos é aceitar passivamente
que nossos policiais sejam abatidos da forma como está acontecendo
em nosso Estado.

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

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e a votação de requerimentos.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, morreu o soldado

Rodney porque decidiu intervir em um assalto anunciado no coletivo
em que seguia para a jornada de mais um dia de trabalho. Agiu
impelido pelo instinto natural de quem se acha na responsabilidade de
proteger.

Hoje, vemos a nossa polícia totalmente desprotegida. Os assaltos
estão acontecendo em todas as cidades, como aconteceu em Corinto.
Não há uma fiscalização; quem quiser comprar uma arma é só ir à
Praça Sete, à Praça da Estação, à Rodoviária. Não é feita uma
operação pente fino para desarmar os bandidos. As barreiras só
servem para apreender caminhões de ferro gusa, de areia. Os
assaltantes têm armamento pesado, e uma "blitz" pegaria isso.

A nossa polícia não tem equipamento, não tem viatura, não tem
colete e o treinamento é escasso. Não vemos mais aqueles
treinamentos que existiam antes. O policial não pode colocar a mão
em um bandido porque será preso. A Justiça é lerda e ao mesmo
tempo cruel, porque tem respostas para os criminosos que podem
pagar um advogado. Vemos nas delegacias pobres ladrões de
galinhas, de remédio, que não têm como pagar um advogado.

As ações do Governo deste Estado no combate à violência estão
bastante acanhadas. Nossa segurança não será restaurada com
ações individuais de um soldado. Precisamos de ações coletivas que
ponham em um só lado sociedade e autoridade, em busca de uma
saída. Precisamos ter de volta a nossa cidade, para ir e vir com
segurança.

E um risco andar no Centro de Belo Horizonte, a qualquer hora do
dia, assim como no Barreiro, Venda Nova, regiões Nordeste, Leste,
etc. Precisamos de policiamento velado, à paisana, pois, com certeza,
se esse soldado que morreu estivesse à paisana, seria diferente. No
entanto, o ladrão o viu, e ao receber a ordem de prisão, deu um tiro no
peito do policial.

Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa. tem nosso apoio, a questão
da segurança é prioridade, não só na região metropolitana.
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Vivenciamos uma situação em que um ladrão foi preso no Centro
da cidade, e ele ainda gozou a cara dos policiais, dizendo que seria
solto em seguida. E realmente foi, pois as delegacias estão
abarrotadas. A polícia fica sem ação e o cidadão sem segurança. É
preciso discutir essa questão com mais ênfase. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Quero mostrar minha solidariedade para
com o povo de Corinto, pois foi uma tarde de terror. Acompanhamos
tudo pela imprensa, e parabenizamos a Polícia Militar, que foi
chamada e enviou seu helicóptero de Belo Horizonte, para sobrevoar
a região, pois, após meia hora de tiroteio no Centro da cidade, os
bandidos fugiram e levaram três reféns, os quais foram deixados na
estrada, com vida, o que já é bom sinal. Além do apoio da polícia
local, a nossa polícia deu toda a cobertura. Estamos preocupados, e
já há um projeto de lei no Congresso Nacional com relação ao
desarmamento, o qual, infelizmente, está sendo alterado e desviado
de sua finalidade primordial, que é buscar a segurança do cidadão,
para atender a interesses de empresas que trabalham na fabricação
das armas. Isso nos deixa apreensivos. O Congresso Nacional,
responsável pela legislação em todo o País, está falhando em sua
prerrogativa de fazer a lei em benefício do cidadão. Quando vemos
uma cidade pacata sendo agredida dessa forma - na Capital nem
podermos andar sossegados -, ficamos assustados. Todos somos
iguais, todos estamos correndo risco. Antes que as coisas aconteçam,
é preciso seguir lutando, brigando, pedindo todo empenho da
segurança estadual para que o programa de combate ao crime,
lançado pelo Governo Aécio Neves, seja implantado. Pedimos
também que o Governo Federal libere recursos o mais rápido
possível, para que os Estados possam evoluir nessa questão, pois
está sendo criado um novo SUS no País, o Sistema único de
Segurança, igual para todos os Estados que se adaptarem ao projeto
federal. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita a inversão da pauta da 1 8 Fase da
Ordem do Dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados
antes dos pareceres. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento n° 854/2003, do Deputado

Leonardo Moreira, em que solicita ao Diretor-Geral do DER-MG
informações sobre o número de multas aplicadas às empresas de
transporte coletivo de passageiros nos últimos cinco anos, com a
discriminação dos tipos de multas, valor e trechos em que foram
aplicadas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria que fosse feita a

leitura da emenda.
O •Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê a Emenda n°

1, que foi publicada na edição do dia 18/9/2003.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 854/2003 com a Emenda n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 855/2003, do Deputado Leonardo Moreira, em que
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o fechamento
das balanças nas rodovias do Estado. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 877/2003, da Comissão do Trabalho, em que
solicita ao Presidente da Loteria do Estado o envio a essa Comissão
de relatório dos repasses, feitos nos meses de outubro a dezembro de
2002 e nos meses de janeiro a junho de 2003, do lucro da Loteria,
com as fotocópias das notas fiscais. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

leitura da Emenda n° 1.
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O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 1, que foi publicada na edição

do dia 19/9/2003.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 877/2003 com a Emenda n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 88512003, da Comissão de Segurança Pública, em
que solicita ao Comandante-Geral da PMMG o envio a esta Casa de
cópia do projeto de planejamento e orçamento da mudança da 11  Cia
da PMMG, atualmente estabelecida no Conjunto Teixeira Dias, região
do Barreiro. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - 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 - (- Lê a Emenda n° 1, que foi publicada na edição

de 181912003.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 885/2003 com a Emenda n° 1.
Oficie-se.

Declaração de Voto
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, apresentei esse

requerimento na Comissão de Segurança, porque existe promessa de
se construir a ii a Companhia, atualmente instalada no Conjunto
Teixeira Dias, próximo ao Via Shopping, no Barreiro.

Esse assunto tem gerado muita insegurança e foi objeto de
audiência pública nesta Casa, dada a grande propaganda que vem
sendo feita. A comunidade foi informada de que se tiraria a iia
Companhia do Conjunto Teixeira Dias, passando-a para as
proximidades do Via Shopping.
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Sabemos da real situação: trata-se de um convênio da polícia

com a Prefeitura Municipal, mas não existe nem mesmo um projeto.
Fala-se na construção, porém não há projeto.

A situação no Barreiro é de insegurança. Recentemente, os
bandidos tomaram um prédio, assaltando 11 andares. Por várias
vezes, cobrei a instalação definitiva da 3& Seccional da Polícia Civil e
o aumento de recursos humanos para a iia e a 121• Em audiência
com o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Sócrates, foi
garantido que, se a iia Companhia sair do Conjunto Teixeira Dias,
pelo menos um pelotão da polícia permanecerá nesse local.

Desejamos que o Comandante faça um relatório do planejamento e
do orçamento para a efetivação da mudança, dada a expectativa
criada, inclusive de construção da PUC-Barreiro. E necessária a
criação de mais uma Companhia, deixando a iia onde está e criando
mais uma para atender à demanda. Na região existe um "shopping
center", três colégios, e, com a construção da nova unidade PUC-
Barreiro, com certeza o tráfego de pessoas será muito grande, um
alvo para os bandidos.

A iV Companhia, que dizem estar sendo projetada, é próxima
àquela mercearia assaltada 45 vezes. Os comerciantes pagam seus
impostos em dia e não têm segurança. Os bandidos entram e saem
de seus estabelecimentos tranqüilamente. Ai do dono se reclamar! Só
falta perguntar ao bandido qual o sabor de "pina" preferido. Vejam os
senhores a dimensão da insegurança instalada no Barreiro!

Apresentamos esse requerimento. Na época, o coronel era o Sr.
Alvaro. Atualmente o Cel. Sócrates é quem desempenha excelente
trabalho. Solicitamos a ele a instalação de nova companhia ou pelotão
em Corinto. Aliás, já se encaminhou um projeto ao Comando-Geral
para instalá-la.

Sr. Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, discutiremos o
orçamento para designarmos e criarmos emendas, a fim de que as
Policias Militar e Civil realmente se equipem para trazer segurança à
comunidade.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 901/2003, da Comissão de
Educação, em que solicita à Secretaria da Educação informações
sobre a existência de verba oriunda de Banco internacional e de
outros convênios, que seria destinada à criação de grêmios estudantis
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nas escolas estaduais de ensino médio. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 902/2003, da Comissão de Política Agropecuária,
em que solicita ao Secretário Extraordinário para Assuntos de
Reforma Agrária informações sobre os assentamentos de
trabalhadores rurais sem terra nos Municípios de Vazante, Lagamar e
Guarda-Mor. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 902/2003 na forma do Substitutivo n° 1.

Oficie-se.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
15, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a

reunião.

ATA DA i a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

5312003, EM 19/8/2003
As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões 05 Deputados

Sebastião Helvécio, Marília Campos, Roberto Carvalho e Márcio
Passos, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Helvécio,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser
esta a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
designar o relator da matéria. O Presidente convida o Deputado
Roberto Carvalho para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos

votos, é eleito para Presidente O Deputado Sebastião Helvécio e para
Vice-Presidente a Deputada Marília Campos, ambos por unanimidade.
o Deputado Sebastião Helvécio declara empossada como Vice-
Presidente a Deputada Marília Campos e passa a ela a Presidência
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da reunião. A Deputada Marília Campos declara empossado como
Presidente o Deputado Sebastião Helvécio e retorna a ele a direção
dos trabalhos. Prosseguindo, o Presidente designa o Deputado Márcio
Passos relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Sebastião Helvécio, Presidente - Marília Campos - Márcio Passos.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO TITULAR DO
IPSEMG, EM 7/10/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria Tereza Lara, Carlos Pimenta, Chico Simões e Fahim Sawan,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a
reunião, comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião da Comissão e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente, Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir, determina
a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Chico
Simões para atuar como escrutinador. Após o cômputo dos votos,
anuncia-se que os Deputados Maria Tereza Lara e Chico Simões
tiveram quatro votos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Dando prosseguimento, a Presidente "ad hoc" dá
posse ao Vice-Presidente, Deputado Chico Simões, a quem passa a
direção dos trabalhos. Em seguida é dada posse à Presidente,
Deputada Maria Tereza Lara, a quem devolve a direção da reunião. A
Presidente eleita, profere palavras de agradecimento e designa o
Deputado Fahin Sawam para relatar a matéria.Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
comunica que a próxima reuniãoextraordinária será convocada por
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Maria Tereza Lara, Presidente - Fahim Sawan - Chico Simões.

ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 7110/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofícios dos Srs. Elísio Baraçal Moura, Diretor do Grupo DOCASNAVE,
publicada em 2/10/2003; Marcelo Matte, Diretor Regional da Rede
Globo Minas, publicada em 4/10/2003; e da Comissão dos
Concursados de Ubá e região, publicada em 4/10/2003. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente determina a lavratura da ata e
convoca os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, às
14h15min, para apreciar as seguintes proposições: Projetos de Lei nos
318 e 97/2003, e Requerimentos nos 1.491, 1.495 e 1.522/2003.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva Fábio Avelar -

Paulo Piau.
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 7/10/2003
As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Marília Campos e Ana Maria Resende, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Piau. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Marília
Campos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento dos ofícios dos Srs. Bernardo de Souza,
Deputado à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul; João Leite,
Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes; Martha Lyra
Nascimento, Chefe de Gabinete do Senador José Sarney, publicados
no "Diário do Legislativo" em 3, 2 e 4/1012003, respectivamente; e
Renato Barros, representante do Sind-Saúde, referente ao Projeto de
Lei n° 8/2003. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo
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a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei n os 373 e 743/2003 (relatora: Deputada Marília
Campos). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 8/2003 no 1 0 turno
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pela relatora, Deputada Marília Campos (em virtude de redistribuição).
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado André Quintão,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 273/2003 no 1 0 turno,
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
é concedida vista do referido parecer à Presidente. 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
1.483, 1.493 e 1.502/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que
solicita a realização de reunião da Comissão para, em audiência
pública, discutir o não-cumprimento da Lei n° 10.419, de 1991; Jô
Moraes, em que solicita a realização de reunião no Município de
Diamantina, com a finalide de discutir, em audiência pública,
problemas relativos à exploração de areia para o emprego na
construção civil, com técnica artesanal. A Deputada Marília Campos
transfere a Presidência ao Deputado André Quintão e apresenta
requerimento em que solicita seja ouvido na reunião o Sr. Renato
Barros, representante do SIND-SAUDE. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Registra-se, nesta oportunidade, a
presença do Deputado Alberto Bejani, que assume a direção dos
trabalhos. Submetido a votação, é aprovado requerimento das
Deputadas Maria Tereza Lara e Marília Campos e do Deputado André
Quintão, em que solicitam seja o requerimento aprovado na reunião
do dia 30/9/2003 desmembrado em dois, um solicitando a realização
de audiência pública para debaterem o projeto que institui o Estatuto
do Portador de Necessidades Especiais e outro solicitando a
realização de audiência pública para discutir o projeto que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso. Em seguida, o Presidente concede a
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palavra ao Sr. Renato Barros, que tece considerações sobre o
Projeto de Lei n° 8/2003. O Deputado Alberto Bejani registra voto de
pesar pelo falecimento do Deputado Federal José Carlos Martinez,
ocorrido no dia 5/10/2003, no Estado do Paraná. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 9/10/2003, às l4h3Omin, com a
finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 8/2003
(relatora: Deputada Marília Campos), determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Manha Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 111/2003

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 111/2003, o Governador do Estado
submete à apreciação desta Casa, nos termos do inciso XXIII, 'd", do
art. 62 da Constituição do Estado e de decisão do STF, a indicação do
Sr. Hélio César Brasileiro para exercer o cargo de Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG.

O indicado compareceu perante esta Comissão e foi inquirido pelo
relator e pelos demais Deputados membros desta Comissão,
demonstrando segurança nas opiniões exaradas a respeito de
problemas relacionados à gestão do IPSEMG, bem como
conhecimento, experiência e competência técnica.

Trata-se, a nosso ver, de pessoa muito qualificada, que, à frente do
Instituto, contribuirá para o aprimoramento de sua gestão,
especialmente nos aspectos relacionados ao planejamento financeiro.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação da indicação do Sr.

Hélio César Brasileiro para o cargo de Presidente do IPSEMG.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Maria Tereza Lara, Presidente - Fahim Sawan, relator - Neider

Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

520/2003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em

tela tem por escopo seja dada a denominação de Dr. Márcio de
Andrade ao Pavilhão Multiuso (Pavilhão Redondo), localizado no
Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais do Parque Bolivar de
Andrade, no Bairro Gameleira, nesta Capital.
Tendo sido a proposição considerada pela Comissão de

Constituição e Justiça jurídica, constitucional e legal, vem ela agora a
este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de se dar o nome do Dr. Márcio de Andrade ao Pavilhão

Redondo resulta de justa reivindicação dos membros da Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina, visto que ele dedicou
sua vida à agropecuária, destacando-se no âmbito estadual e também
nacional.

Com efeito, essa personalidade, nascida na Capital mineira, foi
fundador, presidente e conselheiro das Associações Brasileiras de
Criadores de Cavalo Campolina e Mangalarga Marchador e do
Jumento Pega, além de ter sido o idealizador, fundador e primeiro
presidente da Associação Brasileira do Cavalo Pampa e vice-
presidente da Associação dos Criadores de Cabras Leiteiras -
CAPRILEITE. Foi também árbitro de julgamentos de morfologia e
aptidões de eqüinos, caprinos, bubalinos e bovinos no Brasil e nos
Estados Unidos da América, membro dos Conselhos Técnico
Deliberativo da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Campolina, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Mangalarga Marchador, Associação Brasileira de Criadores de Gado
Holandês, Associação Brasileira de Criadores de Jumento Pêga,
Associação Brasileira de Criadores de Búfalos e Associação Brasileira
de Criadores do Cavalo Pônei, e professor de "Riding and Training the
Saddle Horse, no BEERJ School of Horse", em Miami, Ohio, nos
Estados Unidos.

Cabe observar que, no campo da agricultura, o Dr. Márcio de
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Andrade se destacou como membro da Confederação Nacional da
Agricultura, na qual foi delegado representando a Federação dos
Agricultores do Estado de Minas Gerais e presidente da Comissão
Agrícola da Sociedade Mineira de Agricultura.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 52012003.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 52212003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Elias Pereira Tavares
ao Pavilhão Quadrado da EXPOMINAS, localizado no Centro de
Feiras e Exposições de Minas Gerais do Parque Bolivar de Andrade,
no Bairro Gameleira, Município de Belo Horizonte.

Uma vez que a proposição foi considerada, pela Comissão de
Constituição e Justiça, jurídica, constitucional e legal, vem ela, agora,
a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art.
103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Natural de Pedro Leopoldo, Elias Pereira Tavares exerceu, por mais

de 40 anos, a função de locutor oficial do Ministério da Agricultura em
exposições agropecuárias, leilões e rodeios por todo o País,
apresentando um estilo de animação por ele próprio criado e que o
levou a ser considerado o melhor do gênero.

O seu ingresso nesse Ministério deu-se em 1956, aos 24 anos de
idade, e logo a seguir foi escolhido para atuar como locutor do recém-
implantado serviço de alto-falantes desse órgão, quando atuava
principalmente na divulgação de julgamentos, atos oficiais e
informações gerais ao público.

Trabalhou no Serviço de Informação Agrícola e ainda atuou na área
de jornalismo como um dos primeiros colaboradores do "Caderno
Agropecuário" do jornal "Estado de Minas".

O valor de seu trabalho fica evidente ao observarmos os incontáveis
títulos, troféus e medalhas recebidos de entidades civis e da classe
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empresarial do setor agropecuário por todo o Estado.

Em reconhecimento de sua marcante participação nos eventos
agropecuários, nada mais oportuno, pois, que se busque homenageá-
lo tomando o seu nome para denominar o Pavilhão Quadrado da
EXPOMINAS.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 52212003.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Luiz Humberto Carneiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 909/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o Projeto de Lei n°

90912003 visa declarar de utilidade pública a Fraternidade Espírita
Esperança - FEE -, com sede no Município de Betim.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A FEE é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, cuja

finalidade precípua é implementar o estudo teórico, experimental e
prático da doutrina espírita nos moldes da codificação de Allan Kardec
e evangelizar a criança e o jovem.

Suas iniciativas de natureza filantrópica são executadas com base
na prática da caridade como dever social e princípio da moral cristã,
como exercício pleno da solidariedade e respeito ao próximo.

O trabalho desenvolvido pela entidade é de suma importância para a
promoção da doutrina espírita, pelo que ajuizamos conveniente e
oportuna a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de
utilidade pública.

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

909/2003.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
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Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°918/2003
Comissão de Saúde

Relatório
De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em

questão, pretende declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Mário Spada - AMES -, com sede no Município de
Capelinha.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que o analisou preliminarmente e concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme estabelece o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em 30/11/2000, a Associação Beneficente Mário Spada é

uma entidade civil e sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que se
vem destacando pela proteçãq às pessoas de baixa renda no tocante
à saúde da família, e gestantes, crianças e idosos, incentivando o
aleitamento materno e promovendo campanhas de combate a
doenças transmissíveis ou infecto-contagiosas, em parceria com
órgãos afins, além de proporcionar abrigo e assistência médico-
odontológica para essas pessoas.

Ademais, tem atuado no combate à fome e à pobreza, realizando
campanhas de distribuição de alimentos, como também de agasalhos
e material de construção. Promove, ainda, cursos profissionalizantes e
desempenha atividades voltadas à implementação e gerenciamento
de infra-estrutura comunitária de saneamento básico, habitação,
comunicação e eletrificação, buscando dessa maneira cumprir seus
objetivos estatutários, contando com a participação e colaboração de
toda a comunidade nessa empreitada.

Pelo que foi apresentado e confirmado pelos autos do processo,
consideramos 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° 918/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
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Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 958/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°

958/2003 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Congadeiros de Machado, com sede nesse município.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva em turno único, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão visa promover, divulgar e preservar a

tradição dos cânticos e danças ligadas à festa do congado. Dessa
forma, busca resgatar e valorizar essa manifestação cultural por meio
de uma das mais tradicionais festividades do Sul de Minas, a Festa de
São Benedito, que conta com mais de trinta ternos de congos.

Além da preservação dos nossos costumes e tradições, preocupa-se
com a questão das drogas e do álcool e, por isso, procura orientar as
famílias no processo de educação dos filhos.

Por contribuir de forma substancial com a sociedade e sua história,
consideramos meritória a declaração de sua utilidade pública.

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

958/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Weliton Prado, relator.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como

primeiro signatário o Deputado Gil Pereira, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 24/2003 acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/2003. Nos
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termos do art. 201 do Regimento Interno, foi constituída esta
Comissão para emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição em tela pretende incluir, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, artigo com vistas a instituição de um
fundo, com prazo determinado de 20 anos de duração, para promover
a revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco no território
mineiro, por meio do financiamento de programas e projetos.

Para custeá-lo, a previsão é do empenho de cinco décimos por
cento do produto da arrecadação dos impostos de competência do
Estado, deduzidas as vinculações ou participações constitucionais.

Em que pese à importância da bacia hidrográfica do São Francisco,
que ocupa cerca de 40% do território do Estado, com cerca de
240.000km2, em uma área que hoje está intensamente degradada, e
cuja revitalização é vital para o rio da unidade nacional, pois fornece
quase 80% de suas águas, o provimento de recursos ao fundo por
meio da vinculação de receitas oriundas de impostos é vedado pelo
art. 167, IV, da Constituição Federal, a seguir transcrito:

"Art. 167- São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para a
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo
art. 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 80".

Dessa maneira, a constituição do fundo conforme previsto na PEC
em exame seria inconstitucional.

Isso posto, e considerada a necessidade premente da recuperação
do rio São Francisco, um desejo de todos os mineiros e daqueles que
conosco compartilham esse manancial, apresentamos o Substitutivo
n° 1, na conclusão, visando adequar a proposição aos preceitos da
Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 24/2003, em 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado artigo que dispõe sobre a criação de fundo
para a revitalização do rio São Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
"Art. 111 - Fica instituído, para vigorar até o ano de 2025, o Fundo

de Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, em território mineiro, a ser
regulamentado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar
ações destinadas à recuperação, preservação e conservação
ambiental da bacia do rio São Francisco.

§ 1° - Os recursos do fundo serão aplicados, preferencialmente, em:
- recuperação da cobertura vegetal nativa, em especial das matas

de topos e ciliares;
II - financiamento a pequenos produtores rurais na constituição de

reservas legais;
III - recuperação da flora aquática e da ictiofauna;
IV - desenvolvimento de programas e projetos voltados para a

recuperação de áreas degradadas;
V - elaboração de projetos e implantação de aterros sanitários e

estações de tratamento de esgotos:
VI - outras ações voltadas para o atingimento dos objetivos de

revitalização da bacia.
§ 2° - O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de

acompanhamento que contará com a participação de representantes
da sociedade civil, nos termos da lei.

§ 3° - Os recursos do fundo serão constituídos por:
- dotação orçamentária especifica;

II - parcela de valores arrecadados com multas aplicadas por
infração à legislação de meio ambiente;

III - verbas provenientes de convênios celebrados com órgãos e
entidades públicas e privadas;

IV - doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas e jurídicas;
V - outras receitas, definidas na regulamentação do fundo.".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 53/2003
Comissão Especial

Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição n o 53/2003, que tem como

primeiro signatário o Deputado Elmiro Nascimento, altera a alínea "c"
do inciso 1 do art. 106 e o parágrafo único do art. 178 da Constituição
do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/7/2003, foi a proposta
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Objetiva esta proposta deslocar para o Tribunal de Justiça a

competência atualmente conferida aos Juizes monocráticos para
processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da
Presidência da Câmara Municipal ou de suas comissões, praticado no
curso de processo desencadeado no âmbito da Casa Legislativa, que
possa levar à perda do mandato do Prefeito.

Assim, a alínea "c" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado
passaria a ter a seguinte redação:

"Art. 106- .......................

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas
causas de sua competência recursal, de Secretário de Estado, do
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do
Procurador-Geral do Estado e contra ato da Presidência da Câmara
Municipal ou de suas comissões, quando se tratar de processo de
perda de mandato do Prefeito;". (Grifo nosso.)

Além do mais, propõe-se a seguinte alteração na redação do
parágrafo único do art. 178, que fixa a competência do Tribunal de
Justiça para processar e julgar o Prefeito nos crimes comuns e de
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responsabilidade e a competência da Câmara para julgá-lo nas
infrações político-administrativas:

"Art. 178 - .......................
Parágrafo único - Na forma da Lei Orgânica, compete à Câmara

Municipal o julgamento do Prefeito por infração político-administrativa,
observada a regra do §40 do art. 175 desta Constituição, das normas
federais pertinentes e da legislação estadual complementar.". (Grifo
nosso.)

Quanto a essa última proposta de alteração, entendemos que ela
não traz novidade à ordem jurídica estadual. Independentemente de
menção expressa na Constituição Estadual, as Leis Orgânicas, como
de resto toda legislação municipal, deverão observar as normas
estaduais e federais que a elas se sobrepõem, conforme autorizado
na Constituição da República. Os textos normativos não devem conter
palavras inúteis, que possam prejudicar a sua intelecção.

Além disso, a impressão que fica é que a legislação municipal
guarda uma forte submissão às ordem jurídicas federal e estadual, o
que não é verdade. Com a Constituição de 1988, os municípios foram
alçados à condição de entes federativos. Gozam eles de autonomia
para editar as próprias normas jurídicas. Somente em situações
especiais, rigorosamente descritas na Constituição da República, é
que devem observar as normas emanadas de outras esferas de
poder. Também para evitar essa falsa impressão é que propomos, ao
final do parecer, a supressão do art. 2° da proposta ora em estudo.

Com relação à primeira das alterações sugeridas - à qual, como se
verá, aderimos na íntegra -, entendemos que a matéria, por sua
relevância e complexidade, merece aprofundado estudo e justificativa
consistente, que passamos, de agora em diante, a desenvolver.

Principiamos por lembrar que a Constituição do Estado de São
Paulo possui dispositivo similar à nova redação que se pretende dar à
alínea "c" do inciso 1 do art. 106, cujo teor reproduzimos abaixo:

"Art. 74 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições
previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente:

III - os mandados de segurança e os "habeas data" contra atos do
Governador, da Mesa e da Presidência da Assembléia, do próprio
Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos
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Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do
Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara
Municipal da Capital;". (Grifo nosso.)

Numa análise comparativa, observa-se que a regra da Constituição
do Estado de São Paulo, por um lado, é mais ampla do que a
proposta ora veiculada, já que confere ao Tribunal de Justiça daquele
Estado competência para julgar qualquer mandado de segurança
contra o Presidente da Câmara, além de estender o privilégio de foro
ao Prefeito. Por outro lado, a norma apresenta-se bastante restritiva,
na medida em que tal benefício se aplica somente aos chefes do
Executivo e do Legislativo paulistanos.

Esse precedente reforça a tese de que compete aos Estados dispor
sobre o foro de julgamento das autoridades regionais e locais, naquilo
que não contrariar os princípios, diretrizes e regras da Constituição da
República.

Essa é a conclusão que se pode inferir da leitura conjugada do art.
18, do art. 25, "caput" e § 1°, e do art. 125, "capuï' e § 1°, da Carta
Magna, In verbis":

"Art. 18 - A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.

Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1 0 - São reservados aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição.

Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1° - A competência dos tribunais será definida na Constituição do
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal
de Justiça".

Não obstante, em algumas hipóteses, a Constituição da República
previu o foro de julgamento de diversas autoridades locais e regionais.
O inciso X do art. 29 determina que o julgamento do Prefeito, no caso
de crimes comuns e de responsabilidade, seja realizado pelo Tribunal
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de Justiça. A alínea "a" do inciso 1 do art. 105 estabelece foro
privilegiado para Governador, Desembargador, Membro de Tribunal
de Contas estadual e municipal nos crimes comuns.

Já o § 1° do art. 27 estende aos Deputados Estaduais as imunidades
materiais e formais conferidas aos Deputados Federais e aos
Senadores, entre as quais se insere o privilégio de foro, fixado no § 4°
do art. 53. Nesse caso, a única peculiaridade é que se faz necessário
adaptar o comando da Constituição da República à organização
judiciária do Estado, ou seja, como o julgamento do Parlamentar
Federal, por crime comum, é no Supremo Tribunal Federal, o do
Deputado Estadual, por uma questão de paralelismo das formas e na
ausência de expressa menção constitucional, deve ser no Tribunal de
Justiça.

Todavia, quanto ao Vice-Governador, ao Procurador-Geral de
Justiça, aos Secretários de Estado, ao Presidente de Câmara e a
outras autoridades estaduais ou municipais, a Constituição é silente.
Isso não induz à conclusão de que seja vedado ao Estado dispor
sobre a matéria, até porque não faria o menor sentido, por exemplo,
os Deputados Estaduais terem foro privilegiado e o Vice-Governador
do Estado ou o Procurador-Geral de Justiça não o terem. Trata-se de
uma questão de isonomia, de respeito ao princípio constitucional da
igualdade (art. 51 da Constituição da República). Todos esses agentes
políticos têm a mesma dignidade jurídico-política. Ademais - e
conforme já se disse - os Estados têm autonomia política para cuidar
da sua organização judiciária, o que envolve definir competência para
o Poder Judiciário.

Por essas razões é que a Constituição mineira, no inciso 1 do art.
106, definiu a competência do Tribunal de Justiça para processar e
julgar originariamente:

a) Vice-Governador do Estado, Deputado Estadual, Procurador-
Geral do Estado e Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns;

b) Secretário de Estado, Juízes estaduais em geral, membros do
Ministério Público, Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, nos crimes comuns e de responsabilidade;

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas
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causas de sua competência recursal, de Secretário de Estado, do
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do
Procurador-Geral do Estado.

Esses dispositivos da Constituição mineira encontram fundamento
nos citados arts. 18, 25, 'caput" e § 10, e 125, "caput" e § 1 0, da
Constituição da República. Nota-se, ainda, que o Constituinte mineiro
teve certo cuidado de conferir benefício de foro a autoridades
estaduais que seriam equiparáveis àquelas autoridades federais às
quais o texto constitucional atribui o mesmo privilégio. A Constituição
da República foi integralmente respeitada.

Vale lembrar, ademais, que o benefício de foro é uma medida da
maior importância para assegurar a independência das autoridades
públicas no exercício de suas atribuições constitucionais e legais.
Essa proteção especial destina-se não à pessoa da autoridade, mas à
função que ela exerce. A exposição a que se submetem os agentes
políticos e a gravidade das decisões que estão sob sua
responsabilidade impõem a concessão do benefício, a fim de que
tenham um julgamento justo, que leve em conta as especificidades do
cargo que ocupam.

Sem essa garantia, certamente eles não se sentirão suficientemente
seguros para tomar decisões graves, tecnicamente necessárias, mas
que, muitas vezes, não agradam boa parte da população. Temendo
represálias de toda ordem, os representantes da sociedade poderiam
se acovardar no momento da adoção de medidas impopulares.

Sem razão aparente, porém, a Constituição Estadual não traz
qualquer regra especial referente ao foro de julgamento dos
Presidentes de Câmara. Quanto aos Prefeitos, limita-se a reproduzir a
Constituição da República. Também não há regras que tragam
benefícios de foro aos Vereadores. Fica a equivocada impressão de
que esses agentes políticos ocupam cargos que não gozam da
mesma dignidade constitucional dos seus equivalentes nas esferas
estadual e federal. Parece, por lamentável que seja, que os
municípios não são verdadeiramente unidades da Federação a
merecer a importância política que se confere aos Estados e à União.
Nunca é demais dizer que os entes federativos são equipolentes. Não
há dúvida de que o tratamento jurídico, no caso, deve ser o mesmo.

Portanto, se a toda evidência se justifica a proteção de foro para
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membros do Legislativo e do Executivo federais e estaduais, resta
saber se a regra prevista na proposta de emenda em análise também
encontraria sólida justificativa.

Como se sabe, a especificidade da proposta é o fato de que ela dá
competência ao Tribunal de Justiça apenas para julgar mandado de
segurança contra ato do Presidente da Câmara ou de suas
comissões, praticado no curso de processo político-administrativo,
capaz de conduzir à perda do mandato do Prefeito. O foro somente
atinge alguns parlamentares e se refere a um tipo bem específico de
demanda.

Na justificativa da proposta, colacionou-se a opinião de José Nilo de
Castro, exposta em seu livro "A Defesa dos Prefeitos e Vereadores",
que merece transcrição literal:

"Por mais forte, competente e impessoal que seja o julgador
monocrático, ele sofre, até sem defesa, pressões as mais onímodas
do grupo político da cidade, dos Vereadores (acobertados estes pela
inviolabilidade), no sentido de retardar senão inviabilizar a prestação
jurisdícional, como lamentavelmente sói acontecer, aqui e ali. O
processo político é devastador, nem o aparato judiciário local escapa
de suas influências e de seu rolo compressor, sem se olvidarem - o
que é tristemente constatado e constatável -' sinais de fraqueza senão
de incompetência de alguns juízes. São exceções, mas quão
cruéis! ......

Baseia-se o ilustre jurista em dados da realidade, na sua vasta e
notória experiência como patrono de inúmeras demandas envolvendo
a cassação de agentes políticos municipais. No arrazoado transcrito, é
nítida e louvável a preocupação em se assegurar uma atuação
jurisdicional sintonizada com os mais elevados valores do estado
democrático de direito. Essa também deve ser a nossa preocupação,
a de corrigir e aperfeiçoar a legislação, fazendo dela verdadeiro
instrumento de democratização das relações entre o Estado e a
sociedade.

Acreditamos, com efeito, que a proposta em análise, além de
encontrar sólida justificativa do ponto de vista jurídico-formal e
jurídico-material, tem o condão de evitar nocivas influências político-
locais em julgamentos cuja relevância social impõe tratamento jurídico
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especial. Não resta dúvida de que seus termos merecem o nosso
irrestrito aplauso.

Finalmente, é necessário fazer uma pequena alteração no art. 1° da
proposta, pois o texto da alínea "c" do inciso 1 do art. 106, com a
redação dada pela Emenda à Constituição n° 56, de 2003, substituiu a
expressão "Procurador-Geral do Estado" por "Advogado-Geral do
Estado". Trata-se de mera correção de nomenclatura.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 53/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a alínea "c" do inciso Ido art. 106 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°-A alínea "c" do inciso 1 do ad. 106 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 106- ..........................

c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da
Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas
causas de sua competência recursal, de Secretário de Estado, do
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do
Advogado-Geral do Estado e contra ato da Presidência da Câmara
Municipal, ou de suas comissões, quando se tratar de processo de
perda de mandato de Prefeito;".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Sebastião Helvécio, Presidente - Márcio Passos, relator - Marília

Campos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°473/2003

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno)
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição sob exame, do Deputado Antônio Carlos Andrada,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n° 360/99, também
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de sua autoria, dispõe sobre a prática da educação física nas
unidades do Sistema Estadual de Ensino.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Posteriormente, o Projeto de Lei n° 1.113/2003, do
Deputado Sebastião Helvécio, foi anexado à proposição.

Recebido o projeto por esta Comissão, foi realizada audiência
pública para discussão do tema. Encontra-se agora a matéria pronta
para receber parecer desta Comissão quanto ao mérito, no 1° turno,
nos termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A educação física começou a ganhar importância no Brasil nos

primeiros anos após a Independência, quando pensadores influentes
perceberam que a formação plena do indivíduo só era possível com a
união dos planos intelectual, moral e físico. Mas foi em Rui Barbosa -
intelectual e estadista de destaque - que a atividade encontrou seu
maior defensor. Em seu famoso parecer sobre a proposta de reforma
do ensino, defendeu a inclusão da ginástica como disciplina,
explicitando sua idéia sobre a importância de um como saudável para
sustentar a atividade intelectual.

No início do século XX, começou a evidencidr-se a relevância da
educação física para o desenvolvimento integral do ser humano. No
entanto, somente em 1937, na elaboração da Constituição, é que se
fez a primeira referência explícita à Educação Física em textos
constitucionais federais, incluindo-a como prática educativa
obrigatória.

Portanto, ao longo da história educacional do País, a Educação
Física vem apresentando mudanças significativas de ordem conceitual
e pragmática. Em termos gerais, pode-se dizer que, até o final da
década de 70, a educação física era considerada apenas um meio de
preparar corpos fortes e saudáveis, prontos para defender a Nação ou
então para bater novos recordes esportivos; era considerada uma
mera atividade, sem objetivos pedagógicos e sem fundamentação
teórica. No entanto, a partir da década de 80, essa disciplina - até
então tratada unicamente como atividade prática - passou a incorporar
pressupostos teórico-filosóficos que solidificaram seu caráter político,

rs



865
social e cultural. Sob esse novo prisma, a Educação Física
aproximou-se das demais áreas do conhecimento, afirmando-se e
reforçando a necessidade de sua permanência nos currículos
escolares.

Essa nova concepção encontrou guarida na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB - (Lei n° 9.394, de 1996).
Conforme previsto na LDB, a Educação Física passou a constituir-se
como um campo do saber no espaço escolar, definindo seus próprios
conteúdos e relacionando-os com outros pertinentes às demais áreas,
como componente curricular obrigatório da Educação Básica, que
compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
médio.

Nessa perspectiva, nos Parâmetros Curriculares Nacionais
encontra-se a recomendação de que os conteúdos de Educação
Física devem ser tratados não como mera atividade prática, mas
como um conjunto de conhecimentos voltados para o incremento da
qualidade de vida dos educandos.

A partir dessas considerações e da profícua contribuição dos
participantes da audiência pública realizada pela Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que teve como convidados,
entre outros, representantes de universidades e faculdades e de
entidades como o Conselho Regional de Educação Física - CREF-MG
-, o Conselho Federal de Educação Física - CFEF -, o Conselho de
Dirigentes das Instituições de Ensino Superior de Educação Física de
Minas - CONDIESEF-MINAS -, a Associação dos Professores de
Educação Física - APEFMIG - e o SIND-UTE, passamos a tecer
arrazoados específicos sobre o teor do Projeto de Lei n° 473/2003 e
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, tendo sido absorvidos, nesse relatório, elementos preciosos
dos subsídios apresentados a este relator.

O aspecto que mais preocupa, na análise de mérito, é o fato de a
proposição extrapolar os limites da LDB. Com efeito, a LDB, em seu
art. 62, prevê que "a formação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação". Assim, não há como concordar com a possibilidade de que
professores graduados em nível superior, com licenciatura plena em
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Educação Física, sejam substituídos por "diplomados de cursos
técnicos ou profissionalizantes na mesma habilitação". Ou que se
possibilite a contratação de profissionais com "curso superior
incompleto ou com experiência comprovada em atividades orientadas
de Educação Física em instituições esportivas públicas ou privadas".

O professor de Educação Física merece a mesma consideração
destinada aos outros profissionais que se dedicam à área
educacional. A atuação do professor de Educação Física é altamente
especializada e de grande responsabilidade, uma vez que a saúde de
crianças e adolescentes está em suas mãos. Por isso, os professores
de Educação Física precisam estar preparados tanto no aspecto
científico como no pedagógico. Muito mais do que disciplinar, ensinar
movimentos corretos e dar noções de esporte e lazer, a tarefa do
professor de Educação Física é complexa, uma vez que sua missão
centra-se em possibilitar, por meio de atividades físicas devidamente
orientadas, o desenvolvimento orgânico, funcional e social do
educando. Para cumprir esse desiderato, necessita de conhecimentos
profundos a respeito das atividades biológicas, fisiológicas,
biomecânicas e psicológicas do ser humano, conhecimentos só
adquiridos em um curso superior. Por outro lado, para dar efetividade
ao discurso sempre presente da busca da qualidade do ensino, deve-
se considerar que, para tanto, é imprescindível um corpo docente
cada vez mais bem preparado.

Segundo dados apresentados, Minas Gerais conta hoje com 46
escolas de Educação Física, sendo 7 estaduais, 5 federais e 34
particulares. Com um universo de mais de 4 mil vagas anuais,
ressalte-se que 32 das citadas escolas têm menos de três anos de
funcionamento, o que indica um contingente significativo de alunos a
se formarem brevemente.

Outro ponto polêmico do projeto refere-se à isenção na prática da
educação física. Tanto o projeto original como o substitutivo
apresentado trazem para o universo estadual disposições de leis
federais sobre o assunto, editadas de acordo com aquela modalidade
antiga da prática da educação física - já explicitada -, que avaliava o
aluno apenas em termos de aptidão física para a prática de certas
atividades ou não.

Sem entrarmos na hermenêutica quanto à revogação tácita ou não
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daquelas normas legais por documentos federais subseqüentes,
cumpre atentar para o fato de que a Educação Física hoje deve ser
entendida não como uma obrigação imposta aos estudantes, mas
como um direito de todos.

A prática de atividades físicas regulares e adequadas desde a
infância diminui a incidência de patologias, reduz o "stress", eleva a
auto-estima e é importante instrumento no combate aos vícios. Tem
sido altamente preconizado que a atividade física regular influi na
aprendizagem e na melhoria da qualidade de vida, uma vez que
aumenta as ligações sinápticas (possibilitando um raciocínio mais
rápido e preciso) e mantém a memória afiada. Acrescente-se a isso
que muitas doenças físicas têm origem ou são agravadas pelo
sedentarismo, como algumas cardiopatias. Sob o ponto de vista da
saúde mental e do bem-estar psíquico, já está provado que a prática
regular da atividade física leva à maior produção de endorfinas, fortes
auxiliares na prevenção e no combate à depressão.

A política educacional deve buscar a inclusão, e não a exclusão. No
âmbito escolar, compete à Educação Física esse papel de abrir as
perspectivas para uma vida de qualidade para todos os estudantes.
Com fundamento nessas convicções, não há como concordar com as
disposições do projeto original ou do substitutivo quanto às limitações
ali retomadas, relativas às dispensas da atividade física nas escolas.

Cumpre considerar ainda que foi anexado ao Projeto de Lei n°
473/2003 o Projeto de Lei n° 1.11312003, cujo texto trata de proposta
longamente discutida e coletivamente construída, em congressos e
seminários realizados pelas Associações de Profissionais de
Educação Física regionais e municipais. O conteúdo básico do Projeto
de Lei n° 1.113/2003 reflete, em especial, a posição da reunião
plenária do Xl Congresso Mineiro de Educação Física.

Assim, tendo em vista discordarmos de dispositivos da proposição
original e do Substitutivo n° 1, apresentamos o Substitutivo n° 2, com
os pontos mais relevantes pretendidos, aproveitando aspectos do
projeto anexado.

No decorrer da discussão do parecer, o Deputado Antônio Carlos
Andrada, autor do projeto, apresentou emenda aditiva ao Substitutivo
n° 2, acrescentando os § 20 e 30 ao art. 20. O parlamentar justificou a
apresentação da emenda utilizando exemplos de algumas cidades
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mineiras onde, na falta de profissionais habilitados, pessoas
totalmente despreparadas passam a atuar como orientadores de
atividades físicas nas escolas. Nesse caso, seria preferível que a
função fosse desempenhada por quem tivesse formação na área.

Não concordamos com a emenda por diversos motivos, muitos dos
quais já alegados na fundamentação deste parecer, em especial
devido ao disposto no art. 62 da LDB.

Após votação, foi a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 2 aprovada.
Embora tenhamos sido voto vencido, acatamos a decisão da maioria,
motivo pelo qual fazemos nova redação do parecer, incorporando o
teor da emenda ao Substitutivo n° 2.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 1 ao

Projeto de Lei n° 473/2003, da Comissão de Constituição e Justiça, e
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a Educação Física na rede pública estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Educação Física integra a proposta pedagógica das

escolas da rede pública estadual de ensino e é componente curricular
obrigatório de todas as séries ou todos os anos dos ciclos da
educação básica, ajustado às faixas etárias e às condições da
população escolar.

Parágrafo único - A Educação Física será ministrada em todos os
turnos de funcionamento da escola, sendo opcional para o aluno dos
cursos noturnos.

Art. 2° - Fica reservado a profissional com curso superior completo
em Educação Física o exercício da docência ou a orientação da
prática dessa disciplina na rede pública estadual de ensino, na
educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na
educação especial.

§ 1° - Compete ao profissional com curso superior completo em
Educação Física participar da execução de trabalhos, planos e
projetos, bem como da realização de treinamentos especializados,
nas áreas de atividades físicas e do desporto da respectiva unidade
escolar em que estiver trabalhando.
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§ 2° - Na falta de profissional habilitado nos termos do "caput"

deste artigo, para exercício do cargo ou função de professor de
Educação Física, poderá o Estado designar, a titulo precário, como
regente de Educação Física:

- estudante de curso superior de Educação Física, desde que
portador de autorização para lecionar fornecida pela Secretaria de
Estado de Educação:

II - diplomado em curso técnico ou profissionalizante de mesma
habilitação.

§ 3° - O diplomado em curso técnico ou profissionalizante só poderá
ser designado até dezembro de 2008.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Antônio

Carlos Andrada - Leonídio Bouças - Olinto Godinho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°583/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Neider Moreira, tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel
que especifica.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, foi o projeto considerado jurídico, constitucional e legal.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é representado por área com

aproximadamente 13.000m2, onde está situada a Praça JK e fizeram-
se benfeitorias. O interesse coletivo que envolve a operação deve-se
ao fato de que a transferência de domínio possibilitará à administração
local destinar recursos orçamentários para manter o imóvel em
perfeitas condições e lá desenvolver projetos esportivos.

A medida proposta está determinada pela Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
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Estados, dos municípios e do Distrito Federal, e cujo § 2 0 do art.
105 estatui que a movimentação dos valores componentes do ativo
permanente do Estado, por venda ou doação, deve ser realizada
somente se houver autorização explícita do Legislativo.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento da despesa nem incremento de receita nas contas públicas,
não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado. Assim,
embora o negócio jurídico em causa represente uma redução do ativo
permanente do balanço patrimonial, não encontramos óbice
financeiro-orçamentário à sua concretização.

E relevante mencionar, finalmente, que a transação a ser realizada
está revestida de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

583/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Célio Moreira, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 712/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
712/2003 dá nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453, de 22/1/91,
que dispõe sobre a delegação de serviços de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas perdeu
prazo para emitir parecer sobre a matéria. Por conseqüência, o
Deputado Leonardo Moreira apresentou requerimento em que
solicitava sua apreciação pela Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte, reiterando, assim, requerimento apresentado pelo
Deputado Laudelino Augusto. Essa Comissão emitiu parecer pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 1.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto que ora analisamos objetiva, através da alteração do art.

20 da Lei n° 10.453, de 1991, fixar prazos nos contratos
administrativos que delegam a particulares a prestação dos serviços
de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Com efeito, o art. l° do Decreto n° 30.937, de 1990, dispõe que os
contratos de concessão dos citados serviços têm vigência de dez
anos, podendo ser sucessivamente prorrogada, a critério do DER-MG.
Dessa forma, a delegação de tais serviços pode ter vigência ilimitada,
assumindo caráter quase vitalício.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
encontrou óbice legal ou constitucional à aprovação do projeto. Teceu,
porém, comentários sobre as regras em vigor, principalmente quanto
ao tempo da concessão para exploração desses serviços por
terceiros.

Em seu bem fundamentado parecer, essa Comissão cita, entre
outros ditames legais, o inciso II do art. 2 0 da Lei n° 8.987, de 1995,
que conceitua o contrato de concessão de serviços públicos como a
"delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas, por sua conta e risco, e por prazo
determinado" (grifo nosso).

Segundo o conceituado Prof. Hely Lopes Meirelles, concessão é a
delegação contratual ou legal da execução do serviço, na forma
autorizada por lei e regulamentada pelo Executivo. O contrato de
concessão é ajuste de direito administrativo, bilateral, oneroso,
comutativo e realizado "intuitu personae". Com isso, afirma-se que é
um acordo administrativo com vantagens e encargos recíprocos, nos
quais se fixam as condições de prestação do serviço, levando-se em
consideração o interesse coletivo na sua obtenção. "Sendo um

autorização por lei, a regulamentação por decreto e a concorrência"
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(grifo nosso).

A partir desse entendimento, o Estado editou a Lei n° 10.453, de
1991, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos
no âmbito do Estado, estabelecendo o regime das empresas
concessionárias e permissionárias. Segundo seu art. 12, incisos 1 a III,
são direitos do concessionário: o recebimento de tarifas
remuneratórias, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
contratual e a revisão tarifária sempre que se comprovar desequilíbrio
econômico-financeiro do citado ajuste. Ainda, dispõe o art. 17: "A justa
tarifa a que se refere esta lei deverá possibilitar o retorno do capital e
a remuneração dos investimentos" (grifo nosso).

Ora, todos sabemos quão vultosos são os investimentos na área de
transportes, mas, mesmo assim, deverá prevalecer o interesse
coletivo, verificado principalmente na modicidade das tarifas, a qual só
será obtida através da melhor relação custo-benefício. Isto se dará,
sem dúvida, dentro de um prazo contratual, que entendemos não ser
o que pretende a peça vestibular. Se o prazo contratual se reduzir,
obrigatoriamente, a fim de que se atenda ao disposto na citada lei, a
tarifa será afetada por um sobrecusto. Isso inevitavelmente provocará
um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, obrigando a uma
indesejável revisão da avença entre as partes e resultando no que
menos se deseja: sobrecarga tarifária para o usuário.

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

712/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°779/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no
comércio varejista e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não prolatou conclusão, em
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decorrência da expiração do interregno a que se refere o art. 140
do Regimento Interno.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte exarou sua
opinião pela aprovação da proposição com as Emendas n os 1 a 5, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência.

Fundamentação
Atualmente, grande parte do comércio varejista fornece,

gratuitamente, para os consumidores sacolas plásticas descartáveis
para embalar as mercadorias adquiridas. Realmente, elas são
práticas, resistentes e, após essa utilização inicial, esses
consumidores encontram outras, como, por exemplo, acondicionar lixo
doméstico. Para o comércio, apresentam grande vantagem, pois têm
custo reduzido, cativam o freguês e, principalmente, permitem
estampar a marca do estabelecimento, funcionando como um
poderoso instrumento de "marketing", como um "outdoor" móvel,
fazendo uma difusão capilar da sua marca.

Todavia, ao lado dessa utilidade e de sua aparência inofensiva,
essas sacolas representam um perigo oculto para a humanidade, pois
não são, na prática, recicláveis nem biodegradáveis. Assim, elas vão
aos poucos se acumulando e formando um grande lixo, poluindo
nosso planeta e acarretando um grave problema ecológico.

Nos últimos anos, as restrições ao uso dessas sacolas cresceram
vertiginosamente em alguns países. Na Irlanda, essas embalagens já
são taxadas em 15 centavos de euro a unidade. Em Bangladesh e
Taiwan, elas foram simplesmente abolidas dos supermercados; mais
radical, Taiwan também as baniu das escolas, hospitais públicos e
agências governamentais.

A Austrália, por sua vez, já estuda a criação de uma taxa para
sacolas de supermercados; varejistas em Cingapura estão
desencorajando o uso de sacolas de plástico, cidades da India tentam
acabar com elas, e a Grã-Betanha está ameaçando criar um novo
imposto.

A justificativa para isso reside em que a participação das sacolas de
plástico no lixo urbano está se tornando insustentável. Somente em
Taiwan consomem-se 20 bilhões de sacolas por ano, o equivalente a
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900 unidades por pessoa. Bangladesh, com uma população de
9.500.000 pessoas, consome 10 milhões de sacolas por dia.
Todavia, há solução para esse problema, com a utilização de

materiais recicláveis e degradáveis. Essa é uma tendência cada vez
mais presente na Europa, que, certa e inevitavelmente, chegará ao
Brasil. Uma rede britânica de supermercados lançou sacolas
totalmente biodegradáveis, feitas a partir da mandioca.

Outra rede varejista também utiliza sacolas 100% degradáveis,
produzidas com uma tecnologia que possibilita a degradação sob
praticamente todas as situações ambientais, incluindo luz UV, calor e
umidade. A degradação ocorre num prazo de 4 meses até 5 anos.
Pesquisadores mais radicais chegam a cogitar que o próximo passo
será uma sacola que possa ser ingerida pelo consumidor, após o uso.

No Japão, o Instituto de Inovações Tecnológicas estuda uma
tecnologia que possibilitará produzir um plástico biodegradável, a
partir de restos de papel. Já na India, os pesquisadores estudam uma
tecnologia para degradar resinas "comodity", como o polietileno e o
polipropileno, em alguns dias. A idéia é contaminar esses polímeros
com açúcar, a fim de torná-los apetitosos para as bactérias presentes
no solo.

Por outro lado, pode-se ressaltar que essas sacolas descartáveis
poderiam, também, ser simplesmente confeccionadas com papel,
material reciclável e biodegradável. E uma solução fácil e,
antigamente, muito utilizada, portanto, já testada.

O projeto de lei em pauta vem exatamente propor solução para esse
importantíssimo problema, ao dispor sobre a matéria no âmbito do
Estado, estatuindo que as sacolas descartáveis fornecidas pelo
comércio deverão ser confeccionadas em material reciclável e
biodegradável. O projeto estimula a antiga prática de se usarem
sacolas não-descartáveis.

Assim, entendemos que o projeto de lei em pauta apresenta
relevante fim social, merecendo prosperar nesta Casa Legislativa.

Quanto ao aspecto da repercussão financeira, a proposição não
encontra óbice à sua normal tramitação, visto que não acarretará
qualquer custo direto e significativo aos cofres públicos, pois dispõe
sobre relações, na esfera privada, entre o comércio e consumidores.

A Emenda n° 1 procura sanar imperfeição técnica do projeto original,
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que exige que esses materiais sejam recicláveis ou
biodegradáveis, enquanto a redação adequada, para se atingir o
"desideratum", seria materiais recicláveis e biodegradáveis, com a
qual concordamos.

O art. 20 do projeto original, ao dispor sobre vendas de sacolas,
representa uma interferência indevida na relação entre comerciante e
consumidores. O estabelecimento comercial pode doar ou vender
sacolas, cabendo-lhe a escolha, tratando-se de uma relação de
coordenação, na qual as partes são livres para contratar. A Emenda n°
2, em relação à qual manifestamos nossa concordância, objetiva
suprimir esse dispositivo.

O art. 30 cria a taxa pela reciclagem de embalagens. Todavia, a
Constituição da República, em seu art. 145, inciso II, confere aos
entes públicos a competência para criar taxa apenas em razão do
exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte
ou postos a sua disposição. A pretendida taxa não se enquadra em
nenhuma dessas hipóteses, e, em vista disso, a Comissão anterior
entendeu que ela não teria amparo constitucional. Propôs assim a
Emenda n° 3, suprimindo o correspondente dispositivo. Ressaltamos
que comungamos o mesmo entendimento.
O art. 40 da proposição estabelece penalidades para a não-

observância da futura lei, como suspensão de atividades e perda de
licenciamento. Ocorre que isso se insere no âmbito da competência
privativa do município, assim como a licença ambiental para o
comércio, prevista no art. 5 0. Em razão disso, a Comissão anterior
apresentou as Emendas n os 4 e 5, que também acolhemos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 779/2003 com as Emendas n os 1 a 5, da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 15 de outubro 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - Célio Moreira.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
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"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com as comunidades dos Municípios de
Caetanópolis e Paraopeba pela realização da 21' Exposição
Agroindustrial (Requerimento n° 1.31012003, do Deputado Doutor
Ronaldo);
de congratulações com a Cooperativa Agropecuária do Alto

Parartaíba - COOPADAP -, pela comemoração dos 30 anos de
implantação do Programa de Assentamento Dirigido do Alto
Paranaíba - PADAP (Requerimento n° 1.311/2003, do Deputado
Elmiro Nascimento);

de congratulações com a Associação dos Cafeicultores da Região
de Carmo do Paranaiba - ASSOCAFE -, e com a comunidade desse
município pelo brilhantismo com que realizaram o VIII Simpósio de
Pesquisa Cafeeira do Cerrado e a II Feira de Agronegócios do
Cerrado (Requerimento n° 1.313/2003, do Deputado Elmiro
Nascimento);

de aplauso à comunidade negra do Estado pelas comemorações do
Dia Nacional da Consciência Negra (Requerimento n° 1.32712003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Presidente do IMÃ pela criação do Setor
de Classificadores e Degustadores no referido Instituto (Requerimento
n° 1.348/2003, do Deputado João Bittar);

de congratulações com o Centro Estadual de Educação Continuada
Altamiro Saraiva - CESEC Altamiro Saraiva -, no Município de Viçosa,
pela edição do "Informativo do CESEC" (Requerimento n° 1.36712003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso a todos os professores do Estado pelo transcurso do Dia
do Professor (Requerimento n° 1.369/2003, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à EMATER-MG pelos 55 anos de sua fundação
(Requerimento n° 1.39412003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Academia Mineira de Letras pelo transcurso de seus
94 anos de fundação (Requerimento n° 1.395/2003, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a Rede Record pelo transcurso de seus 50
anos de fundação (Requerimento n° 1.411/2003, da Deputada Ana
Maria Resende);
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de congratulações com a Prof. Eleusa Maria Rodrigues Viana, da

Escola Municipal Antônio Salomon, de Itajubá, por sua classificação
final no Prêmio Incentivo à Educação Fundamental, e com a
Secretária de Educação desse município, Sra. Márcia Chiaradia
(Requerimento n° 1.434/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Imprensa Oficial por sediar a VII Reunião Técnico-
Jurídica da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais - ABIO
(Requerimento n° 1.437/2003, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à EMATER-MG, em Sete Lagoas, pelo lançamento da II
Campanha para o Aumento da Produção e Produtividade do Milho -
Pró-Milho (Requerimento n° 1.438/2003, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de congratulações com o jornal "Vigia do Vale", do Município de
Almenara, pelo transcurso do 30 0 aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 1.442/2003, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a Escola Estadual Professor Pinheiro
Campos pelo transcurso do aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 1.443/2003, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Rede Globo Minas pelos projetos sociais e
culturais implantados e desenvolvidos no Estado (Requerimento n°
1.465/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Superintendente da CODEVASF-MG por
sua atuação na inclusão de verba no PPA, para a execução do Projeto
Jequitaí (Requerimento n° 1.466/2003, da Deputada Ana Maria
Resende);
de congratulações com a Associação Mineira de Defesa do

Ambiente - AMDA - pela edição de n° 100 do jornal "Ambiente Hoje"
(Requerimento n° 1.467/2003, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Instituto Metodista lzabela Hendrix pelo
transcurso do 99° aniversário de sua fundação (Requerimento n°
1.474/2003, do Deputado Adalclever Lopes);
de congratulações com o jornalista Theodomiro Paulino pela

comemoração de 38 anos de profissão, prestando relevantes serviços
à sociedade montes-clarense (Requerimento n° 1.475/2003, do
Deputado Carlos Pimenta);

de aplauso aos servidores da UEMG pela criação da Associação
dos Servidores da Universidade do Estado - ASSUEMO
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(Requerimento n° 1.477/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Lagoa Grande pelo
brilhantismo com que realizou a 16 Festa do Leite (Requerimento n°
1.478/2003, do Deputado Elmiro Nascimento);

de apoio ao Projeto de Lei n° 343/2003, do Senador Osmar Dias
(Requerimento n°1.481/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de aplauso ao jornal "Estado de Minas" pelas matérias veiculadas
nos últimos dias denunciando os desvios realizados no rio São
Francisco por empresa agropecuária (Requerimento n° 1.48412003, do
Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com a Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. pela
realização do Xl Festival de Interpretação de Música Sertaneja no
município (Requerimento n° 1.492/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Secretário Adjunto de Defesa Social pelo
plano de combate ao crime organizado e pelo convênio firmado com o
Governo Federal (Requerimento n° 1 .496/2003, do Deputado
Leonardo Quintão);
de congratulações com o Sr. José Arcebispo da Silva Filho,

Delegado-Geral de Polícia, por sua nomeação no cargo de
Superintendente-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais (Requerimento
n° 1.503/2003, do Deputado João Bittar);

de apoio à derrubada do veto presidencial ao art. 59, § 2° da
Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, em tramitação no
Congresso Nacional (Requerimento n° 1.524/2003, da Comissão de
Saúde).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/10/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo

Piau e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
nos 12 a 40/2003 - Ofícios - 21 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.182 e 1.183/2003
- Requerimentos n°s 1.641 a 1.649/2003 - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Laudelino Augusto, Padre João, Paulo Piau,
André Quintão e Dalmo Ribeiro Silva - Registro de Presença -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho
- Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - 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 Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista

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

P Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Domingos Sávio, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Olinto Godinho, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	-

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 12/2003
Entidade proponente: Social Democracia Sindical.
Representante: João Luiz Amormino.
Proposta: instalar passarelas e redutores eletrônicos de velocidade

na BR-040, trecho Belo Horizonte - Sete Lagoas, e demais rodovias
do Estado.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 13/2003
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Emilson de Souza.
Proposta: intensificar a utilização da malha ferroviária existente no

Estado, elaborando projeto conjunto com as concessionárias (Vale do
Rio Doce, FCA e MRS Logística), que assumiriam os ativos da
RFFSA. Estimular as concessionárias ferroviárias a retornarem com o
transporte de passageiros, modernizando e melhorando os
equipamentos e a via permanente. Conceder incentivos aos
empresários que utilizarem preferencialmente o transporte ferroviário.
(Reativar o trem Vera Cruz - Belo Horizonte-Rio de Janeiro).

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 14/2003
Entidade proponente: Prefeitura Municipal de Santa Luzia.
Representante: Paulo Antônio do Prado.
Proposta: implantação do Porto Rodoviário de Santa Vitória, que

será a porta de entrada do Triângulo e de todo o Estado no Mercosul,
através da Hidrovia Tietê - Paraná, que o Estado vizinho já está
usando e que, além de ter custo reduzido, agride menos a natureza.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 15/2003
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Emilson de Souza.
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Proposta: recuperar e expandir a malha ferroviária existente,

elaborando projeto que possa melhorar o transporte de passageiros e
de carga, de tal forma que os meios de transporte existentes na região
se completem e se integrem, um suprindo as deficiências do outro.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 16/2003
Entidade proponente: Comissão Municipal de Transporte de Belo

Horizonte.
Representante: Flávio Lúcio Cardoso.
Proposta: dar prosseguimento às obras do PROSAM. Estender a Av.

Tereza Cristina, no trecho entre a Cidade Industrial e o Barreiro.
Construir uma trincheira ou alça na Via do Minério até a Av. Tereza
Cristina. Concluir as obras do metrô, no trecho Calafate-Barreiro.
Construir a Rodoviária no Anel Rodoviário, entre a Cidade Industrial e
a Pampulha. Publicar relatórios sobre os estudos de impactos
ambientais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 17/2003
Entidade proponente: Comissão Municipal de Transporte de Belo

Horizonte.
Representante: Ageu Rodrigues.
Proposta: circulação dos transportes coletivos ferroviários, ligando

vários municípios à Capital. Retirada da malha ferroviária do centro de
Belo Horizonte, para dar melhor desenvoltura ao transporte de carga.
Construção de passagem subterrânea ao metrô, atravessando o
centro de Belo Horizonte.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 18/2003
Entidade proponente: Deputada Maria Tereza Lara - Assembléia

Legislativa.
Representante: a mesma.
Proposta: volta dos trens de passageiros. Estudos já estão sendo

feitos pelo Ministério dos Transportes. Integração do DER nessa
discussão e tomada de posição em relação à volta dos trens. O
Sindicato dos Metroviários já está participando dessa discussão.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 19/2003
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão de obra viária no complexo da Lagoinha para

(
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aumentar a capacidade de fluxo de veículos.

Justificação: após o alargamento da Av. Antônio Carlos, torna-se
necessário esse aumento de capacidade de tráfego.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°20/2003
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão no PPAG de melhorias na Rodovia MG-20, no

trecho da região urbana de Belo Horizonte.
Justificação: Alto índice de degradação da via; alto índice de

acidentes, com perdas de patrimônio e de vidas; 300 ocupações
irregulares (áreas de risco).

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°21/2003
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão no PPAG de melhoria da Rodovia MG-5, no

trecho entre a Av. José Cândido da Silveira e a BR-262 - Anel
Rodoviário.
Justificação: Alto índice de degradação da via; alto índice de

acidentes.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 22/2003

Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura
Urbana.

Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão no PPAG de Via 540, que liga a Av. Cristiano

Machado à MG-20 e pode chegar até a BR-262.
Justificação: A implantação desta via liberaria o tráfego para a área

central, ligando a BR-262 à MG-10; redução de custos do transporte
pesado; preservação da malha viária urbana.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 23/2003
Entidades proponentes: Comissão Regional Noroeste-Venda Nova e

Comissão Municipal de Transporte (Ivanir J. Vitor Maciel, Edson Koka
KoIa).

Representante: Edson Koka KoIa.
Proposta: desenvolver e implantar um projeto de transporte urbano

para a RMBH, considerando não apenas o projeto atual do metrô,
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como também a ampliação e a implantação de corredores de
ônibus e estações de integração nos municípios da RMBH e MG-5.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 24/2003
Entidade proponente: Comissão Comunicipal da BHTRANS.
Proposta: construção de um anel rodoviário na BR-262, na entrada

de Caeté. Os moradores passam por um cruzamento com bastante
risco.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 25/2003
Proponentes: Movimento Ecológico PDT-MG - Tropa Serrana - Amo-

te.
Representante: Túllio Marques.
Proposta: revitalizar e viabilizar as trilhas-parques, projeto de apoio

ao deslocamento ecoturístico em atividades não motorizadas, como é
o caso de caminhadas, pedaladas e cavalgadas.

Subscrevem esta proposta: Entidades: Tropa Serrana, Amo-te (Ass.
Min. Ecoturismo), IEF, BELOTUR e demais parceiros já envolvidos:
SETUR-MG, DER-MG, Projeto Bacias Hidrográficas, Prefeituras.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 26/2003
Proponentes: Movimento Ecológico PDT-MG - Tropa Serrana - Amo-

te.
Representante: TúIIio Marques.
Proposta: sugerir que a Escola de Samba Mangueira inclua no seu

desfile uma ala que interprete o ecoturismo na Estrada Real.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 27/2003

Proponente: Pólo de Ecoturismo do Espinhaço.
Representante: Hélio Rabelo.
Proposta: reformulação da estratégia de "marketing" da Secretaria

de Turismo, tendo em vista que a Escola de Samba Mangueira terá
como tema, no próximo ano, a Estrada Real, e ainda não existe um
produto turístico acabado, o que poderia frustrar a expectativa do
turista que quiser caminhar pela Estrada Real a partir de 2004.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 28/2003
Proponente: Sociedade Estrada Real.
Representante: Márcio Santos.
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Proposta: denominar "Caminho dos Diamantes" o trecho da

Estrada Real que vai de Ouro Preto a Diamantina.
Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,

Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 29/2003
Proponente: Sociedade Estrada Real.
Representante: Márcio Santos.
Proposta: incluir no PPAG a identificação, a documentação, a

recuperação e a proteção do patrimônio cultural, material e imaterial
dos diversos caminhos conhecidos como Estrada Real.

Subscrevem esta proposta: Entidades: 1 nterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 30/2003
Proponente: Pólo de Ecoturismo do Espinhaço.
Representante: Hélio Rabelo.
Propostas: reativar o Conselho Consultivo da Estrada Real; definir

em quais cidades a Estrada Real vai passar e incluir no mapa da
Secretaria o "Caminho dos Diamantes", que foi retirado.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 31/2003
Proponente: Brigadas Verdes - Vila de Cocais.
Representante: Ivan Loyola.
Propostas: criar unidades locais para qualificar e capacitar as

comunidades locais no que se refere a guias turísticos, prestadores de
serviços, artesãos, transportes locais, gestores culturais e religiosos,
serviço de apoio, etc.; valorizar o potencial turístico local, em particular
na Vila de Cocais, no plano alto da Serra do Espinhaço, no Sítio
Arqueológico da Pedra Pintada é no Santuário Ecológico da Pedra
Pintada; potencializar a prática de esportes de aventura.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 32/2003
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Proponente: AMMIG - SATED - FAC-MG-FM Cidadania.
Representante: Maria Lúcia D. Florêncio.
Proposta: contemplar as iniciativas direcionadas às questões

culturais, entendendo-as como: demanda de gestão de Estado;
oportunidade de geração de emprego e renda; oferta de produtos
turísticos de qualidade; observá-las em várias de suas faces: cultura
tradicional e manifestações populares, envolvendo os grupos e
comunidades locais; memória, preservação, conservação e pesquisa,
envolvendo grupos e comunidades locais; oferta de produtos culturais
realizados por profissionais, incluindo espetáculos artísticos, cinema,
livros, CDs, esculturas, pinturas, etc., envolvendo as categorias
profissionais locais e estaduais; oferta em cidades-pólo de acesso a
bibliotecas e comunicação com o sistema nacional de bibliotecas
(gerenciado pela Biblioteca Pública Nacional), por meio de
computadores.

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 33/2003
Proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Evaristo Garcia de Manos, Conselheiro.
Proposta: resgatar do IV PMDES - 1V Plano Mineiro

Desenvolvimento Econômico e Social - Governo Tancredo Neves -
FJP o Programa do Corredor de Transporte e Exportação, envolvendo
todo o cerrado, o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha, como
suporte para Goiás, Minas, Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins,
via Cia. Vale do Rio Doce, visando às exportações para o mercado
asiático, do Leste Europeu, etc.

Programa: a) Aeroporto Tancredo Neves - Região Metropolitana de
Belo Horizonte; b) Programa de Exportação do Aeroporto de Juiz de
Fora - Zona da Mata; c) Corredor dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri; d) Corredor de Exporta9ão de Varginha - Santos e Setiba.

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 34/2003
Proponente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -

INFRAERO.
Representante: Nilo Sérgio Reinehr.
Proposta: dar prioridade absoluta à duplicação da Rodovia MG-010,

visando interligar com rapidez e segurança o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves ao principal centro gerador de tráfego (Belo
Horizonte), bem como melhorar o tráfego nas avenidas de acesso à

1;,,
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MG-010, no perímetro urbano de Belo Horizonte.

Subscreve esta proposta: Nilo Sérgio Reinehr, Superintendente do
AITN.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 35/2003
Proponente: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Representante: Ana Flávia Lourenço E. Martins Babo.
Proposta: indução e criação de incubadoras de empresas de base

tecnológica em regiões produtoras de café, visando agregar valor e
diversificar produtos e subprodutos do café e reaproveitamento de
resíduos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 36/2003
Proponente: AMDA.
Representante: Maria Dalce.
Proposta: nos pólos moveleiros: estimular o uso de madeira

plantada (eucalipto e pínus); utilizar madeira nativa certificada.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 37/2003

Proponente: Instituto Horizonte.
Representante: Marcelo Machado.
Proposta: criação de um pólo de moda (roupas, calçados, jóias,

bijuterias e perfumes) na RMBH, corroborado pelo Cresce-Minas.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 38/2003

Representante: Tereza Rios.
Proposta: convênio de cooperação técnica entre o COPAM e a

Secretaria da Fazenda, com embasamento legal no Decreto n°
43.080/2002, art. 97, § 6°, no Regulamento do ICMS - Decreto 39.424,
art. 80 , § l, da Proteção do Meio Ambiente (anexos).

O Regulamento do ICMS prevê que a inscrição estadual concedida
à atividade que dependa de autorização de órgãos competentes
somente será considerada válida para o início da atividade após a
apresentação da respectiva autorização. O Decreto de Proteção
Ambiental estabelece que os órgãos e as entidades da administração
estadual direta e indireta somente aprovarão projeto de implantação
de atividades poluidoras após o licenciamento ambiental, sob pena de
responsabilização administrativa e nulidade do ato.

Hoje, não há integração entre a FEAM e a SEF. Existem
contribuintes regulares com o Fisco que possivelmente estão
operando clandestinamente ou inadequadamente do ponto de vista
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ambiental, bem como empreendimento devidamente licenciado e
possivelmente sonegador do Fisco. Um acordo de integração dos
dados entre a SEF e a FEAM possibilitará uma aproximação de 0%
dos empreendimentos implantados ou operando inadequadamente e
incremento da receita do Estado. Além disso, já está previsto
legalmente e não acarretará nenhuma documentação a mais para o
contribuinte. Sua operacionalização é perfeitamente viável, uma vez
que o código das atividades passíveis de licenciamento é o mesmo
código de atividade econômica do Regulamento do ICMS.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 39/2003
Entidade: Prefeitura Municipal de Formiga - Secretaria de Meio

Ambiente.
Representante: Mário Lúcio de Oliveira.
Dar autonomia a cada município para que faça a adequação das

questões ambientais de acordo com sua realidade, como por exemplo
as disposições contidas na Lei n° 14.309, termo de ajuste, resoluções
do CONAMA. Isso deverá ser feito em conjunto com a Secretaria de
Meio Ambiente, CODEMA e Ministério Público.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°40/2003
Entidade: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Heldomiro Machado de Carvalho.
Criação do Parque Estadual da Serra do Curral.
Municípios envolvidos: Corinto, Augusto de Lima, Buenópolis,

Joaquim Felício, Francisco Dumont, Jequitaí, Várzea da Palma,
Lassance e Contria.

Principais afluentes do rio São Francisco que recebem água das
centenas de nascentes que brotam da Serra do Cabral: rio das Velhas
e rio Jequitaí. A mineração e a exploração do carvão de matas nativas
estão levando à diminuição do volume de água dos córregos e riachos
nascentes na serra.

Autor: João Bernardino dos Santos.
Sendo uma preocupação mundial a produção do lixo doméstico,

caberia uma integração entre as Secretarias de Desenvolvimento
Econômico e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com
o objetivo de investir recursos na criação de usinas de transformação
de lixo em gás natural e programa de ocupações planejadas nas
margens e afluentes do São Francisco, além de um permanente
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trabalho de educação ambiental.

- A Comissão de Participação Popular.
OFICIOS

Do Sr. Nelson Jobim, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
solicitando o pronunciamento desta Casa a respeito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n°2.992.

Dos Srs. Marco Antonio Rezende Abreu e Alberto Agostinho
Cândido, Prefeitos Municipais de Pedralva e Mário Campos,
respectivamente, solicitando seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei n° 23/2003. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 23/2003.)

Da Sra. Emely Vieira Salazar, Presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos, solicitando seja feita argüição pública
dos indicados para compor o Conselho Estadual de Defesa Social.

Do Sr. Marco Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, designando,
em atenção a solicitação da Comissão Especial do Anel Rodoviário,
representantes desse órgão para participar de reuniões da referida
Comissão. (- A Comissão Especial do Anel Rodoviário.)

Do Sr. José Arcebispo da Silva Filho, Superintendente-Geral da
Polícia Civil do Estado, encaminhando, em atenção ao Requerimento
n° 1.230/2003, da Comissão de Direitos Humanos, informações sobre
o preso Fábio Estevan Machado.

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador-
Geral do SINDIELETRO-MG, convidando para a audiência pública a
ser realizada na sede da CEMIG, pela Assembléia Legislativa, para
tratar da terceirização irregular e das condições de trabalho na
referida empresa. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Luiz Gonzaga Leal, Diretor Regional da Oi, prestando
informações relativas a requerimento do Deputado Domingos Sávio
encaminhado pelo Ofício n° 2.652/2003/SGM.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE LEI N°1.182/2003

Altera o art. 1° da Lei n o 14.202, de 27 de março de 2002, que
autoriza a celebração de convênios entre as universidades e os
municípios do Estado para implantação dos cursos Normal Superior e
de Pedagogia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 14.202, de 27 de março de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - As universidades do Sistema Estadual de Ensino poderão

firmar convênios com os municípios mineiros para a implantação dos
cursos Normal Superior, de Pedagogia e Licenciatura fora de suas
sedes, com adoção das medidas educacionais necessárias ao seu
adequado funcionamento.".

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.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto de lei visa fortalecer e expandir o Sistema

Estadual de Ensino dentro das perspectivas que se abrem no País,
onde são muitos os pedidos para a ampliação do número de
instituições universitárias.

Pretende-se ampliar a presença da universidade com cursos de
licenciatura em municípios que se dispuserem a colaborar para
implantá-los, o que é hoje uma necessidade, devido à falta de
professores de 20 grau no interior de Minas, sobretudo no setor das
ciências exatas (Física, Química, Matemática).

Do ponto de vista constitucional, encontra este projeto de lei pleno
abrigo, pois o Estado tem competência para estabelecer normas
legais na área da educação, em decorrência do Sistema Estadual de
Ensino.

Esta proposição busca soluções significativas para a educação
superior em Minas, onde é elevado o déficit de professores de 2° grau
e é maior ainda o número de jovens que estão na idade de freqüentar
o ensino superior, sendo cerca de 4 milhões, existindo apenas 160 mil
vagas no ensino universitário do Estado.

A semelhança com o Projeto de Lei n° 482/2003, que recebeu
parecer pela inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e
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Justiça, não é fato impeditivo para a aprovação desta proposição,
uma vez que o parecer dessa Comissão baseou-se na alteração que
aquela proposição efetuava no conceito de sede da universidade,
imperfeição em que este projeto ora submetido aos nobres integrantes
desta Casa, não incorre.

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

PROJETO DE LEI N°1.183/2003
Declara de utilidade pública a Associação Feminina da Vila

Bernadete e Adjacências, 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 Associação Feminina

da Vila Bernadete e Adjacências, 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.
Lúcia Pacífico
Justificação: A Associação Feminina da Vila Bernadete e

Adjacências presta relevantes serviços à comunidade local por meio
de ações significativas junto à população carente, aos idosos e às
crianças do bairro.

A referida Associação atende os requisitos legais para pleitear a
declaração de utilidade pública junto a esta Casa.

- 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° 1.64112003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente da República, aos Ministros da Fazenda, do
Planejamento, Orçamento e Gestão, de Desenvolvimento Agrário e da
Agricultura e Abastecimento e ao Ministro Extraordinário de
Segurança Alimentar e Combate à Fome com vistas a que sejam
incluídos os municípios da área mineira da SUDENE entre os
beneficiários da Lei Federal n° 10.696, de 2003. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

r:s
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N° 1.642/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Hospital Mater Dei, na
pessoa de seu Presidente, Sr. José Salvador Filho, pela concessão do
Prêmio Destaque em Saúde, conferido pela União Nacional das
Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 1.64312003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria do Lions Clube de Lafaiete
Centro pelo transcurso de seus 41 anos de fundação.

N° 1.644/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria do Lions Clube de Conselheiro
Lafalete Alvorada pelo transcurso de seus 35 anos de fundação. (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 1.64512003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria, os professores, os
funcionários e os alunos da Escola Estadual Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco, de Conselheiro Lafaiete, por ter sido
classificada a sua 4 1 série de ensino fundamental em provas
realizadas pelo SIMAVE-PROEB de 2002,como a melhor do Estado. (-
A Comissão de Educação.)

N° 1.646/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria e os funcionários da Rádio
Carijós FM, de Conselheiro S Lafaiete, pelo transcurso do 200
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.64712003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria e os funcionários do Rhud's
Hotel, de Conselheiro Lafaiete, pelo transcurso do 25° aniversário de
sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

N° 1.64812003, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o número
de residências do DER-MG e o custo mensal de cada uma de janeiro
de 2002 a setembro de 2003. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.649/2003, da Comissão Especial do Anel Rodoviário,
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas
a que sejam tomadas providências para que o radar eletrônico
localizado na Vila Camponesa funcione dia e noite. (- A Comissão de
Transporte.)

rÀ



892
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
O Deputado Laudelino Augusto - Mineiras, mineiros, Sr. Presidente,

Srs. Deputados e pessoas que nos acompanham, hoje à tarde, todo o
mundo, de alguma forma, está comemorando, celebrando ou, pelo
menos, comentando os 25 anos do Papa João Paulo II à frente da
Igreja Católica. Muitas religiões participam conosco dessa celebração,
uma vez que ele tem dado testemunho de ser uma pessoa aberta,
ecumênica, preocupada com todas as nações.

Hoje pela manhã, D. Serafim, em sua oração matinal na Rádio
América, fez uma comparação entre a vida do Papa e uma vela. Ele
dizia: "uma vela que, acesa, ilumina, aquece, orienta, mas que vai se
desgastando". Ultimamente, ao vermos a figura do Papa João Paulo
II, logo percebemos que é uma pessoa que carrega um grande peso e
preocupações, mas que, ao mesmo tempo, está vivo, ativo e presente,
qual uma vela que está se consumindo, mas que permanece firme,
orientando, iluminando e aquecendo os corações.

Na oração da manhã, hoje, foi citado o Salmo 92: "Os bons
florescem como as palmeiras, crescem como cedros do Líbano; na
velhice, ainda produzem frutos; são sempre fortes e cheios de vida".
Na mesma hora, apliquei esse texto bíblico ao Papa, que, mesmo na
velhice, nos seus 83 anos, produz frutos.

Vim aqui para prestar-lhe uma homenagem, pois, há 25 anos, está
orientando os destinos da Igreja Católica em todo o mundo. Escreveu
várias encíclicas, dentre elas muitas sociais, versando sobre questões
internas da Igreja ou falando da vida, do trabalho humano. Uma delas
ficou bastante famosa e foi muito discutida em todos os meios
políticos e empresariais do mundo.

São várias as encíclicas, que são exatamente os documentos do
Papa que contenham um ensinamento doutrinário. Procedeu também
a diversas exortações apostólicas, que são textos, em geral,
precedidos por encontros e reuniões de Bispos no mundo todo, os
chamados sínodos. Escreveu sobre cada continente e sobre a nossa
vocação e missão como cidadãos do mundo e do céu. O Papa João
Paulo II escreveu também incontáveis cartas pastorais. Isso faz dele
uma pessoa presente, importante e um grande líder da humanidade.

Como estamos em uma casa política e legislativa, escolhi alguns
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textos breves que nos ajudarão muito em nossa missão. Falarei
sobre o documento referente à missão e à vocação dos cristãos leigos
na Igreja e no mundo. Na Igreja Católica, chamamos de leigos
aqueles que foram batizados e crismados e que têm uma habilitação
especial para o serviço no mundo, na família, na profissão, na política
e na economia. Trata-se dos solteiros, dos casados, dos viúvos, dos
jovens, dos adultos e dos idosos. Os cristãos ordenados são os que
possuem uma vocação específica, como os diáconos, os Padres, os
Bispos, o próprio Papa e aqueles que dedicam a sua vida a uma
consagração religiosa. Nós outros somos cristãos leigos. Isso não
significa que não entendamos os fatos. Somos leigos porque somos
membros do povo de Deus. Esse documento fala para nós, políticos,
sobre alguns itens muito importantes, que me ajudaram muito a entrar
na política. Costumo dizer e repito desta tribuna que a doutrina social
da Igreja nos levou a ocupar um cargo político. Temos um
compromisso com a construção da sociedade. Essa é a nossa
missão. Costumo me apresentar como um cristão leigo missionário na
política. A comunidade nos incentivou a entrar na política. O Papa
João Paulo II, nessa exortação apostólica, "Christi Fideles Laici", que
significa Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo, diz que:
"Para animar a ordem temporal, no sentido de servir à pessoa e à
sociedade, os cristãos não podem absolutamente abdicar da
participação na política, ou seja, da múltipla e variada ação
econômica, social, legislativa, administrativa e cultural, destinada a
promover, orgânica e institucionalmente, o bem comum". Essa
definição de política é muito bonita. E continua a dizer: 'Todos e cada
um têm o direito e o dever de participar da política, embora em
diversidade e complementaridade de formas, níveis, funções e
responsabilidades". O Papa chama a atenção para o seguinte. "As
acusações de arrivismo, idolatria de poder, egoísmo e corrupção, que
muitas vezes são dirigidas aos homens do Governo, do parlamento,
da classe dominante ou de partido político, bem como a opinião muito
difusa de que a política é um lugar de necessário perigo moral, não
justificam minimamente nem o ceticismo, nem o absenteísmo dos
cristãos pela coisa pública."

Olhem como é sério. Ele está dizendo que nem a corrupção, nem a
política suja são desculpas para não participar da vida pública. Não

UR
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podemos ficar indiferentes nem nos abster. Continua dizendo:
"Uma política em favor da pessoa e da sociedade tem o seu critério na
base da busca do bem comum. A comunidade política existe
precisamente para o bem comum.". Está na Constituição "Gaudium et
spes", do Concílio Vaticano li. "Além disso, uma política em favor da
pessoa e da sociedade encontra a sua linha constante de ação na
defesa e na promoção da justiça." Ao longo de todo o documento,
convence-nos de que, a partir de nossa fé, temos de nos
comprometer. Não temos aqui cidades permanentes; procuramos a
que há de vir, como diz o livro dos Hebreus. Porém, enquanto
continuarmos nesta cidade, temos de construí-ia na base do bem-
comum, da justiça e da fraternidade.

Continua dizendo: "No exercício do poder político, é fundamental o
espírito de serviço, único capaz de, ao lado da necessária
competência e eficiência, tornar transparente ou limpa a atividade dos
homens políticos, como aliás o povo justamente exige. Isso pressupõe
a luta aberta e a decidida superação de certas tentações, tais como o
recurso à deslealdade e à mentira, o desperdício do dinheiro público
em vantagem de uns poucos e com mira de clientela, o uso de meios
equivocados ou ilícitos para, a todo custo, conquistar, conservar e
aumentar o poder.". Isso tem acontecido, o Papa fala de uma
realidade. Diz a nós, que entramos na política por esses motivos
éticos, como é importante o espírito de serviço.

Já comentamos nesta tribuna que as relações na política não
deveriam ser de poder, mas de serviço, como o fez o Mestre, que foi
um servidor, lavou os pés de seus Apóstolos. Quando se entende
política como poder, autoridade, vantagem, tenta-se justificar
corrupção, desvio, apadrinhamentos, clientelismo, etc. Todavia,
quando a entendemos como relação de serviço, teremos a garantia de
ética, transparência, e o dinheiro público, por pouco que seja, dará
para atender às principais necessidades.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Obrigado. Parabenizo-o
pelo pronunciamento. Para mim, não é novidade, pois acompanho seu
brilhante trabalho nesta Casa. Mesmo antes de conhecê-lo
pessoalmente, já conhecíamos sua história e missão de vida,
dedicada a servir. Pedro, seu ex-aluno de Itajubá, falou-nos sobre a
brilhante figura e cristão exemplar que V. Exa. é e sempre foi.
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Também trago comigo esse sentimento que, com certeza, foi
amadurecido no seio da Igreja Católica, inicialmente nos encontros de
jovens, lembrados há poucos dias pelo Pe. Jonas, em uma
homenagem à Canção Nova de que participamos. Depois, mais
amadurecido, no cursilho de cristandade. No dia-a-dia, sentimos que é
fundamental que o nosso compromisso de cristãos, católicos, fiéis aos
princípios que a palavra sagrada nos traz, esteja presente na vida
política.

Lembro-me de que, quando Presidente da Câmara e Vereador em
Divinópolis, tivemos a satisfação de ter no Regimento Interno da
Câmara, como outras já possuem, a prática da leitura de um salmo ou
de um trecho da bíblia.

Sugiro à Mesa que seja adotado tal comportamento nesta Casa,
para que a Palavra Sagrada, o princípio cristão norteie os trabalhos
parlamentares. E oportuno trazer a mensagem do Papa, nosso Pastor,
nosso guia. Parabenizo V. Exa. Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Lembro-me com alegria quando,
há 23 anos, o Papa João Paulo II esteve em Belo Horizonte.
Posteriormente, a praça em que ele esteve recebeu o nome de Praça
do Papa. O tema central foi juventude. Ele disse: "Jovens, não se
deixem instrumentalizar. Juventude é uma questão de estado de
espírito. Você pode ter 18 anos e não mais ter sonhos, esperança e
vontade de lutar. Porém, você pode ter 80, 90 anos e ainda vibrar e
sonhar", como é o caso do Papa, que tem 83 anos, e que continua
viajando.

Fica nossa homenagem a todos os que doam sua vida, na pessoa
do Papa João Paulo II, que tem feito . o bem para toda a humanidade,
especialmente nas suas encíclicas e cartas pastorais com relação ao
social, na exigência de que a pessoa humana esteja acima de tudo,
de que o trabalho seja mais valorizado que o capital. Aliás, ele tem
experiência nisso, pois é polonês. A mensagem do Papa é: A vida
acima de qualquer coisa. Queremos homenageá-lo neste dia.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - O grito que ecoou na Praça São Pedro, há

25 anos - "habemus Papom" - leva-nos a celebrar hoje os 25 anos de
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pontificado de João Paulo II. Como todo ser humano, possui
limitações, mas é inegável o reconhecimento do seu empenho e
dedicação. Todas as grandes religiões do mundo têm em João Paulo
lI uma liderança cristã, devido a seu empenho quanto ao ecumenismo
e ao diálogo inter-religioso. Esforça-se em visitar inúmeros países.
Veio ao Brasil mais de uma vez. Seu compromisso é com a paz, mas
vai à raiz dos problemas, discutindo a justiça social, propondo menor
distância em relação à produção e à economia, porque sempre
combateu as distâncias sociais.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Muito obrigada,
Deputado Padre João, por haver concordado em ceder-me um pouco
do tempo que lhe foi permitido. Manifesto, também, minha alegria com
o pontificado de João Paulo II: são 25 anos dedicados à humanidade.
No seu livro, lembra-nos do compromisso político. Enquanto o
Deputado Laudelino Augusto lia as exortações, lembrei-me do período
bravo da ditadura, em que tudo era censurado, as pessoas punidas e
castigadas. Sobrou apenas o espaço da Igreja. Naquela época, os
cristãos começaram a discutir a política como serviço. O Deputado
Padre João, embora fosse adolescente, deve lembrar-se daquele
período, das comunidades eclesiais de base. Os ditadores não
perceberam a conscientização que estava sendo feita. Começava a
politização, mostrando que o cristão precisava engajar-se na luta
política.

Houve uma época em que a política ficava de um lado e a religião
de outro. A pregação da Igreja era: temos de rezar, rezar, rezar para
ganhar o céu. Quem reza salva-se. No entanto, no Evangelho está
escrito que a oração deve estar unida à ação. Abraçamos a luta
política em razão do nosso compromisso de fé. O Papa João Paulo II,
em sua exortação, lembra-nos, cada vez mais, esse compromisso.
Parabéns, Deputados Padre João e Laudelino Augusto, que nos
trouxeram essa lembrança!

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputada Maria Jõsé Haueisen.
Voltado para Jesus Cristo, para a Igreja e para o homem, o Papa vem
exercendo seu pontificado ao longo desses 25 anos, valorizando o ser
humano a fim de resgatar a sua dignidade. Retoma a frase de seus
antecessores, ao colocar a política como forma sublime de exercer a
caridade, superando qualquer tipo de assistencialismo. A religiosidade
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deve ser vivida de forma que superemos o divórcio existente entre
a fé e a vida. A nossa fé deve expressar-se em nossas atitudes, do
amanhecer ao anoitecer, em cada gesto com o próximo, na política,
no trabalho, no lazer. Esse resgate da forma de viver a religiosidade
tem sido um grande trabalho realizado por João Paulo II.

Apesar de ser um homem político, religioso, de fé, dedicado aos
pobres, tem suas limitações. Nenhum colegiado, nenhuma
organização é perfeita.

Temos conflitos nas famílias, nos partidos políticos e nesta Casa. Na
Igreja Católica, também há pessoas que pensam diferente umas das
outras, mas existe comunhão nas decisões, com compromisso e
unidade.

Aproveitamos este breve pronunciamento para parabenizar o Papa
João Paulo II. Estamos em comunhão com ele na transformação da
sociedade. Entendemos que essa transformação passa por uma
atuação política radical, porque hoje, mais que nunca, temos a
convicção de que o mundo da política é também um campo de
missão, um espaço onde nós, na condição de ordenádos ou leigos,
devemos exercer o nosso apostolado e o nosso ministério. O Papa
sempre trabalhou para a erradicação da miséria.

Hoje, Dia Mundial da Alimentação, temos algo a celebrar.
Poderíamos celebrar muito mais. Apesar das críticas, vemos grande
empenho do Governo Federal, por meio do Fome Zero, composto por
24 programas que estão sendo implementados simultaneamente. Em
Minas, serão assinados vários convênios com o Governador no dia
21. Começamos a ver resultados nos primeiros grupos de
alfabetização de jovens e adultos. Algumas pessoas já estão lendo.
Isso significa curar, libertar o povo da cegueira. As vezes, esperamos
por milagre como algo que vem dos altos, sem nenhum empenho ou
luta. Posso afirmar-lhes que alguns milagres já estão acontecendo
dentro do projeto Fome Zero.

Lamentamos, ao nos reunir em audiência pública como esta, para
discutir o PMDI e o PPAG, o fato de verificar que grupos específicos,
como o Grupo 4, sobre o Minas Sem Fome e o CONSEA-MG, estão
sendo ignorados. Isso nos deixa angustiados. Participamos da 1
Conferência Estadual de Segurança Alimentar, em que tivemos o
PROSAM. Diversos programas contam com a participação da
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comunidade mineira. Estamos organizados em 26 regionais. Todas
as plenárias da EMATER também contaram com a participação da
sociedade civil. E triste ver todo esse esforço ser ignorado. Quando as
emendas e propostas desses trabalhos serão respeitadas? Estamos
nos preparando para a II Conferência Estadual de Segurança
Alimentar, a se realizar na primeira semana de dezembro. Com  que
motivação participaremos desse encontro, se não está sendo dada a
devida importância ao CONSEA? Existem programas bem
elaborados, há um grupo específico para trabalhar com o projeto
Minas Sem Fome, mas esse Conselho está totalmente sem poder. Na
verdade, ele entra como parceiro, porém, não tem qualquer poder de
decisão, concentrado na Secretaria da Agricultura e, sobretudo, na
EMATER.

Os primeiros projetos vindos do PROSAN tinham recursos da ordem
de R$3.000.000,00 a R$7.000.000,00, nunca mais de
R$15.000.000,00. O que o povo precisa é de pequenos recursos, para
que tenha o necessário para fazer uma horta ou uma lavoura
comunitária, implementar os projetos. Lamento o rumo que tomou o
PPAG e o PMDI, ao ignorar a atuação do CONSEA. Há um líder que
não mede esforços para estar em Minas, D. Mauro Morelli, Bispo no
Rio de Janeiro. Ele sempre esteve presente quando solicitado pelos
Governadores Itamar e Aécio, sem medir esforços para viajar em
nossa caravana. As vezes, chegávamos meia-noite, 1 hora da manhã,
e todas as nossas reuniões eram feitas em lugares distantes, na zona
rural. Uma pessoa de idade, como D. Mauro, e seu trabalho sendo
ignorado dessa maneira, um trabalho com a participação popular: o
que o Governo quer? Quando o povo é chamado, tem propostas, quer
participar, mas também quer ver os resultados das plenárias nos
programas do Governo. Entretanto, o Governo monta uma equipe
técnica, ignorando o trabalho e a participação popular. Esse é meu
protesto e minha indignação. Participarei do grupo Minas Sem Fome,
com a última esperança de que as propostas vindas dos trabalhos de
grupos sejam respeitadas e o trabalho do Deputado André Quintão
valorizado, o qual vem se empenhando em garantir a participação do
povo mineiro. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Senhoras e senhores presentes,
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telespectadores da TV Assembléia, procederemos à apresentação
de um vídeo sobre o Programa de Assentamento Dirigido do Alto
Paranaíba, iniciado na década de 70, na região de São Gotardo e Rio
Paranaíba, onde se iniciou a exploração do cerrado brasileiro, que
hoje é o principal local de produção agropecuária. Estivemos em São
Gotardo com os produtores e as cooperativas de crédito e produção,
onde assistimos a esse vídeo que agora exibiremos.

- Procede-se à exibição de vídeo.
A fita era bem maior mas, em face da exigüidade do tempo, tivemos

que fazer vários cortes. Mas o que pudemos ver já nos dá uma noção
do que é hoje o cerrado brasileiro, principalmente no Alto Paranaíba.

Queria mencionar que o sucesso desse programa se deve, na
verdade, à ousadia de grandes homens, começando pelo Governador
Rondon Pacheco, que, ao lado do seu Secretário de Agricultura,
Alysson Paulinelli, acreditou nessa idéia. Acreditaram que uma terra
árida, como disse o Dr. Alysson Paulinelli, "terra de fazer longe",
poderia produzir alguma coisa. Como estudante de agronomia à
época, em 1975, tive a oportunidade de ali estar estagiando na
EMATER e lembro-me da primeira muda de café plantado naquele
cerrado, que hoje é celeiro da produção de café e muitas outras
culturas. Não podemos esquecer nunca os grandes estadistas -
Alysson Paulinelli, Rondon Pacheco, entre muitos outros auxiliares.
Queria dizer também que Alysson Paulinelli veio a ser Ministro da
Agricultura no Governo de Ernesto Geisel, que, embora um ditador
militar, teve a clarividência de construir alguma coisa sólida como a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Na democracia,
evidentemente, vamos construindo coisas melhores, não tenho
dúvidas, o que não significa que na ditadura não se tenham construído
coisas boas também. Se hoje o agronegócio brasileiro traz divisas e
equilibra a balança comercial, devemos muito à cabeça dessas
pessoas que acreditaram e montaram estruturas sólidas, como é o
caso da EMBRAPA, que muito nos orgulha.

Para terminar, Sr. Presidente, queria dizer que parabenizo também
aqueles pioneiros japoneses que vieram de São Paulo e do Paraná,
que sofreram, mas acreditaram. E hoje o cerrado brasileiro é uma
realidade. Ao lado das pessoas que tiveram a clarividência desse
projeto, é evidente que o cooperativismo foi uma peça chave. Na
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época, a Cooperativa de Cotia, hoje COPADAP, estava por trás,
organizando aqueles produtores e fazendo o sucesso da nossa
produção agropecuária. E, mais importante do que isso, gerando
impostos e empregos para a nossa comunidade. Portanto, quero
deixar aqui minha homenagem a todos os produtores rurais, a todos
os cooperativistas e, porque não dizer, a todas as pessoas ligadas ao
agronegócio brasileiro, especialmente daquela região. Agradeço a
atenção de todos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da
TV Assembléia. Hoje pela manhã realizamos neste Plenário uma
extensa e produtiva audiência pública tratando das diretrizes e metas
de políticas públicas sociais que constam no PMDI e no PPAG, Metas
2004-2007, do Governo do Estado.

Em linhas gerais, as metas e diretrizes apresentadas estão
fundamentadas num bom diagnóstico e numa boa leitura da realidade
econômica e social do Estado. Até o prazo para a apresentação de
emendas, os debates entre os Deputados e a sociedade continuam,
mas, preliminarmente, quero falar de algumas lacunas e fazer
algumas reflexões, para nortear a apresentação das emendas.

Em primeiro lugar, na audiência pública realizada pela manhã, ficou
nítida a lacuna por não constar dos 30 projetos estruturadores do
Governo Estadual nenhum projeto mais global que afirme a política
pública de assistência social, conforme prevê a LOAS, Lei n° 8.742, de
1993.
Temos um grande desafio. As medidas de inclusão social mais

progressivas e graduais que, sob a égide da retomada do
desenvolvimento econômico com o Governo Lula, virão com certeza,
não deixam de expor uma realidade de milhões de mineiros em
situação de pobreza, de indigência, emergencial.

Poderíamos falar das famílias em situação de pobreza absoluta, dos
migrantes, da necessidade de benefícios eventuais e da estruturação,
pelos municípios, de políticas locais com conselhos, fundos e bons
diagnósticos sociais. Não temos isso em nenhum projeto estruturador.
Temos o projeto Minas Sem Fome, o Centro de Promoção do
Emprego, mas com ações específicas. Quanto ao Minas Sem Fome,
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assim como o Deputado Padre João, também gostaria de fazer
algumas observações.

Precisamos incorporar no PPAG a assistência social como projeto
estruturador. A série histórica de investimento do Estado na política
pública de assistência social é ridícula ao longo dos anos desde a
implantação da LOAS.

Quanto à saúde, temos uma emenda constitucional que prevê o
mínimo de aplicação nesse setor. A Deputada Jã Moraes, militante e
conhecedora profunda da área da saúde pública, sabe da importância
e da luta para aprovar essa emenda constitucional, e o Estado não a
vem cumprindo. Hoje, ouvimos na Assembléia que o Estado terá
dificuldades em cumpri-Ia.

Temos de abrir o debate, que está tomando dimensão nacional,
sobre o que deve ou não ser incorporado como gasto de saúde. Há
ainda o receio - e, acredito, fundado - das entidades dos trabalhadores
em relação à discussão das OSCIPS e com o Substitutivo n° 2, que
tramita na Assembléia. Poderá abrir espaço até como uma espécie de
transgenia do projeto de Organização Social com a OSCIP, que tem
caráter de organização social. Isso aponta para a privatização dos
serviços públicos prestado no âmbito do Estado.

Portanto, a discussão das OSCIPs é importante e foi levantada no
debate, pela manhã.

Reitero as preocupações do Deputado Padre João. Minas Gerais
tem o Conselho Estadual de Segurança Alimentar - CONSEA -, já
realizou conferências sobre a matéria, possui um plano bem
arquitetado, com metas e diretrizes, mas seu programa Minas Sem
Fome, que compõe um dos projetos estruturadores do Governo, não
traduz a abrangência do debate democrático por parte do movimento
de segurança alimentar do Estado. Certamente, essa será uma das
áreas que receberão emendas, não só da Comissão de Participação
Popular como também dos Deputados.

Levantaram também a questão da ciência e da tecnologia. Várias
boas iniciativas foram projetadas e há muitas diretrizes e metas, mas
não percebemos uma diretriz mais nítida com relação à UEMG. Minas
Gerais é muito bem servida do ponto de vista de universidades
federais, pois temos as várias unidades da Universidade Federal de
Minas Gerais, um exemplo nacional, com muita capacidade de
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expansão no Estado - e assim esperamos que aconteça no
Governo Lula. Temos ainda a UNIMONTES, mas não percebemos
uma diretriz nítida de investimento do Governo Estadual com relação
à UEMG, para que a Constituição Estadual seja cumprida e as várias
fundações possam ser absorvidas e cumprir suas finalidades.

De acordo com a legislação, essa não é uma responsabilidade do
Estado, mas há uma ansiedade grande e muita demanda com relação
à educação infantil, que, hoje, está sob a responsabilidade dos
municípios, os quais, em sua maioria, não têm condições de assumi-
la. Qual será o papel do Estado e da União no financiamento dessa
educação? Esse debate foi trazido por vários setores, aqui, hoje.

O caso da habitação é grave. Minas Gerais tem um déficit de 600 mil
imóveis, para serem construídos ou reformados. Historicamente, o
Estado tem investido pouquíssimos recursos em habitação.
Esperamos que a situação mude, mas, infelizmente, do ponto de vista
de metas perante esse déficit, ainda estamos distantes de uma
realidade que tranqüilize o povo mineiro.

Poderíamos falar de outras políticas específicas. A educação, no
que se refere ao ensino médio, apresenta um déficit de cerca de 50
mil vagas em Minas, principalmente em locais de expansão urbana
desenfreada, irregular, e em distritos rurais, mais distantes. Há uma
ausência de vagas e, ainda, uma dificuldade de transporte escolar.

O bloco de discussão das políticas públicas sociais revelou muitas
carências e demandas difíceis de serem atendidas rapidamente. Essa,
infelizmente, é a realidade brasileira. Há necessidade de um maior
volume de investimento, seja federal, seja estadual.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço o aparte e quero
salientar o grande trabalho que V. Exa. vem prestando à Assembléia
Legislativa, na Comissão de Participação Popular. Certamente, antes
deste evento, poucas pessoas sabiam o que significa Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - e Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Com certeza, após essa brilhante idéia de discutir os programas
instituídos pelo Executivo, os mineiros disporão de um conhecimento
maior. Parabenizo V. Exa. pelas observações relativas à saúde e
chamo a atenção para a área da pesquisa. Desde que a FAPEMIG foi
instituída, na década de 80, nenhum governante deste Estado cumpriu
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o preceito constitucional de destinar 1% para essa Fundação. Isso
é lamentável, porque Minas, além de não estar investindo no ensino
superior, que representa formação de mão-de-obra, não está
investindo a contento na área da ciência e tecnologia. Sem isso, o
Estado não terá desenvolvimento pleno.

V. Exa. está de parabéns como condutor desse processo. Com
certeza, a população, participando e conhecendo o assunto, poderá
pressionar mais. E ajudaremos o Governo a governar. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Paulo Piau.
Parabenizo também V. Exa. pelo esforço em implantar em Minas
Gerais medidas de suporte e de apoio ao ensino superior, à ciência, à
tecnologia e à pesquisa. Com relação ao PPAG e ao PMDI, percebi
que o diagnóstico é bom em termos globais, até porque referenda um
bom estudo realizado pelo BDMG no ano passado, que procedeu a
uma espécie de raio X do Estado em várias áreas. Ele possui
diretrizes estratégicas importantes. Com relação à infra-estrutura, por
exemplo, a necessidade de Minas Gerais recuperar a sua malha
rodoviária é uma condição imprescindível para a disputa econômica
no País, até mesmo com outros Estados, até mais do que a guerra
fiscal. A recuperação da malha viária, a questão da energia e de
agregação de valor aos produtos da nossa agricultura são diretrizes
corretas e importantes que constam do PMDI e do PPAG.

A questão do investimento, Deputada Já Moraes, fica absolutamente
condicionada a recurso externo por via de empréstimo, a recurso
federal e a parcerias com a iniciativa privada. Com criatividade e
ousadia, poderíamos pensar formas para enfrentar a questão da
capacidade de financiamento do Estado. E evidente que não
devemos, para isso, cobrar pela emissão de boletim de ocorrência
nem criar mais taxas. Não será com essas ações que o Estado
retomará a sua capacidade de investimento, aumentando IPVA de
moto, por exemplo, penalizando o "motoboy". Isso significa pouco
recurso arrecadado e penalização do contribuinte. Temos de pensar e
identificar como estender e ampliar as parcerias com o Governo
Federal. O Governador tem se esforçado nesse sentido, e o
Presidente Lula tem acolhido, com a dimensão do pacto federativo
que defende, essas iniciativas. Muitos projetos do PPAG estadual
estão associados ao PPA do Governo Federal. E bom que isso
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aconteça. O Estado, de maneira correta e séria, sem criar qualquer
ação irresponsável, pode e deve contrair um nível razoável de
endividamento, para investir, crescer e, depois, recuperar e pagar o
próprio empréstimo, como deve também estimular as parcerias com a
sociedade civil.

Poderíamos nos aprofundar mais nessa discussão sobre as receitas
próprias do Estado. Como estão sendo aplicadas? Como está a
questão da renúncia fiscal? Temos de estudar outras formas, até do
ponto de vista da empresa que se gesta na área do desenvolvimento
econômico, com a fusão de vários órgãos. Como poderíamos pensar
em uma empresa mais forte para estimular o desenvolvimento
econômico e sair dessa eterna discussão sobre a falta de recursos por
parte do Estado? Agradeço a atenção dos Deputados. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Paulo

Piau, que preside esta reunião, caro Deputado André Quintão, que,
mais uma vez, com o brilho de sua inteligência, mostra o trabalho da
Comissão de Participação Popular, Srs. Deputados, imprensa, TV
Assembléia, quero fazer rápida reflexão, em decorrência da honrosa
Presidência da Comissão Especial da Cafeicultura. Acabamos de sair
de debate importante que durou mais de 5 horas. Discutimos hoje
sobre a carga tributária e seus respectivos desdobramentos. Dentro
dessa comissão, todos irmanados na vontade e determinação,
procuramos traçar novos rumos para a cafeicultura mineira. Estamos
colhendo informações importantes. Por isso, cumprimento V. Exa.,
Deputado Paulo Piau, que com garra e lucidez dirige os destinos da
Comissão da Cafeicultura.

Falarei sobre o dia de hoje. Fiz questão de voltar a esta tribuna.
Ontem saudamos os professores; hoje, os olhos, o coração e o
sentimento do mundo voltam-se para o Vaticano. Desde as primeiras
horas do dia, por meio da imprensa, acompanhamos com devoção,
respeito e admiração, as comemorações pelos 25 anos de atividade
do Santo Padre, o Papa. Lá, avistamos a figura invulgar do Papa João
Paulo II, celebrando os seus 25 anos de pontificado, irradiando, com a
sua contínua pregação, o amor e a esperança, a paz e a fraternidade,
a piedade e a tolerância, a preservação de seus ideais pela fé e pela
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caridade. Nasceu no dia 18/5/1920, em uma época de guerra entre
a Polônia e a União Soviética. Sua mãe, Olga, tinha saúde debilitada,
mas sempre expressou-lhe seu grande afeto. Seu pai era Tenente do
exército polonês, mas sua idade não o recomendava. Por isso,
sempre ajudou na criação dos filhos. Karol, nosso querido Papa, tinha
também um irmão mais velho, Edmund, por quem nutria muita
admiração.

Antes dos 21 anos, o futuro Papa já havia perdido toda a sua família.
A mãe morreu quando ele tinha apenas 8 anos. Pouco depois, morreu
o irmão, que estudava medicina e foi vítima de uma epidemia em um
hospital. Em 1941, morreu seu pai em um dos mais rigorosos invernos
da Polônia. Foi sob esse sentimento que Karol escreveu um poema
lembrando a dor, mas reconhecendo a soberania e desejo de Deus:

"Sei que sou pequeno / Mas há outros ainda menores que eu. / Ele
me escolheu, / Ele me lança nas cinzas,/ Ele pode fazer isso - mas por
quê? / Por que fazer isso comigo? / Ele é o provedor".

Bem antes de se tornar Papa, em 16/10/78, Karol já era um exemplo
de cidadão.

Da infância em Vadovice aos retiros religiosos no Vaticano, ele
sempre se sobressaiu como o melhor aluno nas escolas e
universidades por que passou. Falava alemão, latim e grego.

Admirador do futebol, Karol não só teve diversos amigos judeus,
como jogava freqüentemente como goleiro no time dos judeus de sua
cidade.

Aos 14 anos, atuou como ator e roteirista em peças de teatro em
Cracóvia, trabalhou como britador em uma pedreira e até entrou na
lista negra do nazismo, que ocupou a Polônia de 1939 a 1945. Karol
virou Padre aos 26 anos, Arcebispo aos 43 e Cardeal aos 46.

Antes de completar 34 dias de pontificado, a vontade divina recolheu
aos arcanos celestes o Papa João Paulo 1. O conclave que o elegera
havia sido longo, mas já estava na hora de mais um ser realizado.

Três dias depois, a fumaça branca saía da chaminé ao lado da
Capela Sistina, anunciando que o novo Pontífice estava escolhido. Os
especialistas não imaginavam a possibilidade de um Cardeal polonês
ser indicado.

Mas todos devemos reconhecer que é Deus quem conduz a história.
E assim, quis Deus fosse Karol Wojtyla o novo Pontífice.
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Revelando, uma vez mais, o seu caráter sensível e o seu

temperamento afável, o Papa escolheu o nome João Paulo II em
homenagem ao seu antecessor. O mundo contemplava, sem bem
perceber, um novo alvorecer para a fé católica.

No dia 25/1/79, o novo Papa, num gesto repleto de simbolismo e
humildade, beijou o solo da República Dominicana, e disse: "Viajarei
por onde me chamarem as exigências da fé e dos valores humanos".

Na ocasião, especulou-se tratar-se de uma frase de efeito, mas não.
Nenhum outro Papa beijou tantos solos como João Paulo II, tornando-
se, então, carinhosamente conhecido como o Papa Peregrino.

Informa o rito da Igreja Católica que o mesmo Papa só deve beijar
uma vez um país. O Brasil e o povo brasileiro desfrutaram de um
especial privilégio, pois João Paulo beijou duas vezes o solo brasileiro,
quando nos visitou em 1980 e em 1991, revelando particular apreço
para com a nossa terra e a nossa gente.

João Paulo II notabilizou-se em seu pontificado por ter sido o Papa
que mais realizou viagens. Desde 1978, quando assumiu o posto no
Vaticano, já visitou 123 países, percorrendo mais de 1.000.000km.
Nada além de cumprir o que havia prometido, pois, ao ser conduzido
ao pontificado, João Paulo II assegurou que levaria a religião aos
quatro cantos do mundo. E assim o fez. Inúmeros foram os momentos
de profunda emoção nos encontros, missas e bençãos ministradas
aos diferentes povos de toda a Terra.

Algumas dessas viagens tiveram uma conotação toda especial. E o
caso da que ocorreu em janeiro de 1998, quando o Papa esteve em
Havana, Capital de Cuba, a convite do Presidente cubano Fidel
Castro, na primeira vez em que um Santo Padre rezou uma missa
campal na ilha comunista. A viagem mais comovente de João Paulo II,
porém, ocorreu ao santuário de Fátima, em Portugal. Era o dia
13/5/2000. Naquele sábado, a Igreja Católica surpreendeu o mundo
ao anunciar a Terceira Revelação de Fátima.

Na ocasião, o Papa beatificou os irmãos Francisco e Jacinta Mario,
os dois pastores que, juntos de Lúcia - que ainda vive em um mosteiro
português -' tiveram a visão da Virgem Maria no ano de 1917.
Naquele mesmo ano, o Papa conseguiu realizar uma das viagens que
mais queria, através da Terra Santa, Israel. Mas um sonho foi
impossível de se realizar, até hoje, para João Paulo II: uma visita a
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Moscou, capital da Rússia e grande berço do socialismo. O
governo russo simplesmente não autoriza a visita do Santo Padre.

Mesmo diante dos inúmeros dissabores, vivendo as conseqüências
do atentado que sofreu na década de 80 e lutando contra a doença de
Parkinson, o líder mundial da Igreja Católica continua seu trabalho e
sua peregrinação com ânimo surpreendente. São 25 anos de
pregação fervorosa e de proclamação ardorosa, cuja tônica sempre foi
a defesa da valorização do homem, como a perfeita criação do Eterno.

Não é outra a expressão que encontramos em suas encíclicas e
mensagens, como essa que extraímos de sua mensagem para a
Quaresma de 2003: "A exploração do homem, a indiferença pelo
sofrimento alheio, a violação das normas morais são somente alguns
dos resultados da ambição de ganho. Frente ao triste espetáculo da
persistente pobreza que atinge boa parte da população mundial, como
não reconhecer que o lucro perseguido a todo custo e a falta de
atenção efetiva e responsável pelo bem comum concentram uma
grande quantidade de recursos nas mãos de poucos, enquanto o resto
da humanidade sofre na miséria e no abandono?

Fazendo apelo aos crentes e a todos os homens de boa-vontade,
desejo reafirmar um princípio óbvio por si mesmo, apesar de não raro
desatendido: é necessário procurar não o bem de um restrito círculo
de privilegiados, mas a melhoria das condições de vida de todos.
Somente sobre esse fundamento poderá ser construída aquela ordem
internacional, orientada realmente para a justiça e a solidariedade,
que todos almejam.".

E essa mesma indiferença, censurada por Sua Santidade, que tem
alimentado os conflitos e ocasionado as mais trágicas guerras. E essa
mesma indiferença que nos usurpa a paz. Mas o ensinamento e o
apelo do Santo Padre apontam-nos uma outra direção. Vejamos a sua
reflexão nas comemorações pelo Dia Mundial da Paz, em 2001: "Os
indescritíveis sofrimentos de povos e indivíduos, vários deles meus
amigos e conhecidos, causados pelo totalitarismo nazista e
comunista, sempre interpelaram o meu espírito e motivaram a minha
oração.

Muitas vezes, refleti sobre essa questão: qual é o caminho que leva
ao pleno restabelecimento da ordem moral e social tão barbaramente
violada? A convicção a que cheguei, raciocinando e confrontando com
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a revelação bíblica, é que não se restabelece cabalmente a ordem
violada, senão conjugando mutuamente justiça e perdão. As colunas
da verdadeira paz são a justiça e aquela forma particular de amor que
é o perdão.".

Ao conclamar os nobres pares para que se associem conosco nessa
singela homenagem, por ocasião do Jubileu de Prata do profícuo
papado de João Paulo II, a nossa prece aos céus é para que o
exemplo, o amor, a mensagem de paz e harmonia entre os povos,
postulados maiores do ministério de nosso Santo Padre, sejam
fortemente cultivados por todos os homens. Que a família humana,
nesses tempos tormentosos, possa encontrar paz verdadeira e
duradoura, aquela paz que só pode nascer do encontro da justiça com
a misericórdia! Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - A Presidência registra a

presença em Plenário do Sr. Paulo César Alves, líder comunitário e
ex-Vereador à Câmara Municipal de Teixeiras.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a discussão do tema
"Desenvolvimento Social" dentro do PMDI e do - PPAG 2004-2007,
com a apresentação das propostas dos grupos de trabalho das
Audiências Públicas do PMDI e do PPAG.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente(Deputado André Quintão) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
17, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 17/10/2003
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
José Henrique - Wanderley Ávila.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h06min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 20, às 20
horas, nos termos do edital de convocação.
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 85 a REUNIAO ORDINÁRIA, EM

9/10/2003
Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Palavras do Sr. Presidente - Composição da Mesa - Leitura das
propostas do Grupo 1 - Entrega do Relatório do Grupo 1 - Composição
da Mesa - Leitura das propostas do Grupo II - Entrega do Relatório do
Grupo II - Composição da Mesa - Leitura das propostas do Grupo III -
Entrega do Relatório do Grupo III - Considerações Finais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Destina-se esta parte

da reunião à discussão do tema "Desenvolvimento Econômico" dentro
do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004/2007 -' com a
apresentação das propostas dos grupos de trabalho das audiências
públicas do PMDI e PPAG.

Palavras do Sr. Presidente
Lembrando um pouco a dinâmica, essas propostas serão objeto

evidentemente de uma compilação e compatibilização técnica por
parte da assessoria do Poder Legislativo. Além disso, serão
apreciadas pelos Deputados da Comissão de Participação Popular e
transformadas em emendas dessa Comissão, no que for pertinente e
compatível. Os Deputados, as Deputadas e essa Comissão têm um
prazo de, aproximadamente, 30 dias para a apresentação das
emendas. Posteriormente, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária analisará essas emendas, com a participação de dois
Deputados de cada comissão permanente desta Casa. O relatório da
Comissão será apresentado para a votação em Plenário.

Registro também que nos esforçaremos, de maneira legítima, para
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que essas propostas, resoluções e sugestões saiam dos trabalhos
em grupo. Se porventura uma proposta ou outra, em função do tempo
e da abrangência do ternário, não tiver sido incorporada dentro do
prazo de 30 dias, também acolheremos as demais sugestões, que
hoje não •foram apresentadas. Isso faz parte da dinâmica do
Legislativo e da Comissão de Participação Popular.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornarem assento à Mesa

os Exmos. Srs. Bernardo Tavares, representando o Sr. Tadeu Barreto
Guimarães; Fernando Antônio Costa Jannotti, Gerente do tema
"Corredores Radiais de Integração e Desenvolvimento"; José Amadeu
Nanayoski Tavares, Gerente do terna "Potencialização da Logística do
Triângulo - Alto Paranaíba"; Rarnon Victor César, Gerente do tema
"Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios";
Robson Napier Borchio, Gerente do tema "Reestruturação da
Plataforma Logística e de Transportes da RMBH"; Marco Aurélio
Loureiro, Presidente do Conselho Regional de Economia e
Coordenador do Grupo 1; e Sra. Vanete, Relatora do Grupo 1.

Leitura das Propostas do Grupo 1
O Sr. Marco Aurélio Loureiro - Boa tarde. O grupo de infra-estrutura

foi dividido em quatro subtemas. Os seus gerentes foram previamente
anunciados e farão os esclarecimentos nos debates sucessivos às
propostas apresentadas no grupo. Neste momento, farei a leitura das
propostas. (- Lê:)

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo 1.
O Sr. Presidente - Queria agradecer ao coordenador, economista

Marco Aurélio Loureiro, e indagar aos gerentes de projetos
estruturadores do Grupo 1, que estão compondo a Mesa, se teriam
alguma complernentação a fazer ao que foi apresentado pelo
coordenador, uma vez que a relatora abriu mão de fazer qualquer
consideração em função da exposição do coordenador.

O Sr. Robson Napier Borchio - Boa noite a todos. A grande maioria
dos temas que foram abordados dizem respeito ao Projeto n° 30.
Seria difícil discutir sobre a pertinência técnica ou a oportunidade de
inclusão, no nosso projeto estruturador, de cada um dos casos. E
preciso compreender que o projeto estruturador é maior, porque traz
mudanças radicais em determinada região ou sistema e gera
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automaticamente uma série de ações conseqüentes. A maioria das
que foram relatadas são pertinentes ao projeto, em uma ação
posterior. Elas por si só não mudam o sistema, mas normalmente
decorrem dessas mudanças previstas no projeto estruturador.

Ouvimos também alguma coisa sobre operação do sistema.
Estamos tratando do Projeto Estruturador n° 30, dentro do tema de
Estrutura, ou seja, o seu horizonte em especialização é a estrutura.
Evidentemente, com a melhora da estrutura viária na região
metropolitana, dele decorrerão várias medidas necessárias na área de
operação do sistema viário. Não se pode perder de vista que o projeto
estruturador muda e traz conseqüências em decorrência da sua
implementação.

Falou-se ainda do PROSAM, um projeto que pertine mais à questão
do saneamento, a outro projeto de saneamento estruturador. A
questão viária vem a reboque. Muito obrigado.

Entrega do Relatório do Grupo 1
O Sr. Marco Aurélio Loureiro - Sr. Presidente, neste momento passo

às mãos de V. Exa. o Relatório do Grupo 1.
- Procede-se à entrega do Relatório do Grupo 1, cujo teor é o

seguinte:
Grupo de Trabalho 1 - Infra-Estrutura

Projeto Estruturador n° 2 - Corredores Radiais de Integração e
Desenvolvimento

Proposta 1
Entidade proponente: Social Democracia Sindical.
Representante: João Luiz Amormino.
Proposta: instalar passarelas e redutores eletrônicos de velocidade

na BR-040, trecho Belo Horizonte - Sete Lagoas, e demais rodovias
do Estado.

Proposta 2
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Emilson de Souza.
Proposta: intensificar a utilização da malha ferroviária existente no

Estado, elaborando projeto conjunto com as concessionárias (Vale do
Rio Doce, FCA e MRS Logística), que assumiriam os ativos da
RFFSA. Estimular as concessionárias ferroviárias a retornarem com o
transporte de passageiros, modernizando e melhorando os
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equipamentos e a via permanente. Conceder incentivos aos
empresários que utilizarem preferencialmente o transporte ferroviário.
(Reativar o trem Vera Cruz - Belo Horizonte-Rio de Janeiro).

Projeto Estruturador n° 3 - Potencialização da Logística do
Triângulo-Alto Paranaíba

Proposta 3
Entidade proponente: Prefeitura Municipal de Santa Luzia.
Representante: Paulo Antônio do Prado.
Proposta: implantação do Porto Rodoviário de Santa Vitória, que

será a porta de entrada do Triângulo e de todo o Estado no Mercosul,
através da Hidrovia Tietê - Paraná, que o Estado vizinho já está
usando e que, além de ter custo reduzido, agride menos a natureza.

Proposta 4
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Emilson de Souza.
Proposta: recuperar e expandir a malha ferroviária existente,

elaborando projeto que possa melhorar o transporte de passageiros e
de carga, de tal forma que os meios de transporte existentes na região
se completem e se integrem, um suprindo as deficiências do outro.
Projeto Estruturador n° 30 - Reestruturação da Plataforma Logística e
de Transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Proposta 5
Entidade proponente: Comissão Municipal de Transporte de Belo

Horizonte.
Representante: Flávio Lúcio Cardoso.
Proposta: dar prosseguimento às obras do PROSAM. Estender a Av.

Tereza Cristina, no trecho entre a Cidade Industrial e o Barreiro.
Construir uma trincheira ou alça na Via do Minério até a Av. Tereza
Cristina. Concluir as obras do metrô, no trecho Calafate-Barreiro.
Construir a Rodoviária no Anel Rodoviário, entre a Cidade Industrial e
a Pampulha. Publicar relatórios sobre os estudos de impactos
ambientais.

Proposta 6
Entidade proponente: Comissão Municipal de Transporte de Belo

Horizonte.
Representante: Ageu Rodrigues.
Proposta: circulação dos transportes coletivos ferroviários, ligando
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vários municípios à Capital. Retirada da malha ferroviária do centro
de Belo Horizonte, para • dar • melhor desenvoltura ao transporte de
carga. Construção de passagem subterrânea ao metrô, atravessando
o centro de Belo Horizonte.

Proposta 7
Entidade proponente: Deputada Maria Tereza Lara - Assembléia

Legislativa.
Representante: a mesma.
Proposta: volta dos trens de passageiros. Estudos já estão sendo

feitos pelo Ministério dos Transportes. Integração do DER nessa
discussão e tomada de posição em relação à volta dos trens. O
Sindicato dos Metroviários já está participando dessa discussão.

Proposta 8
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão de obra viária no complexo da Lagoinha para

aumentar a capacidade de fluxo de veículos.
Justificação: após o alargamento da Av. Antônio. Carlos, torna-se

necessário esse aumento de capacidade de tráfego.
Proposta 9
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão no PPAG de melhorias na Rodovia MG-20, no

trecho da região urbana de Belo Horizonte.
Justificação: Alto índice de degradação da via; alto índice de

acidentes, com perdas de patrimônio e de vidas; 300 ocupações
irregulares (áreas de risco).

Proposta 10
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão no PPAG de melhoria da Rodovia MG-5, no

trecho entre a Av. José Cândido da Silveira e a BR-262 - Anel
Rodoviário.	 .
Justificação: Alto índice de degradação da t. via; alto índice de
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acidentes.

Proposta 11
Entidade proponente: PBH - Secretaria Municipal de Estrutura

Urbana.
Representante: Paulo Takahashi.
Proposta: inclusão no PPAG de Via 540, que liga a Av. Cristiano

Machado à MG-20 e pode chegar até a BR-262.
Justificação: A implantação desta via liberaria o tráfego para a área

central, ligando a BR-262 à MG-10; redução de custos do transporte
pesado; preservação da malha viária urbana.

Proposta 12
Entidades proponentes: Comissão Regional Noroeste-Venda Nova e

Comissão Municipal de Transporte (Ivanir J. Vitor Maciel, Edson Koka
Kola).

Representante: Edson Koka Kola.
Proposta: desenvolver e implantar um projeto de transporte urbano

para a RMBH, considerando não apenas o projeto atual do metrô,
como também a ampliação e a implantação de corredores de ônibus e
estações de integração nos municípios da RMBH e MG-5.

Proposta 13
Entidade proponente: Comissão Comunicipal daBHTRANS.
Proposta: construção de um anel rodoviário na BR-262, na entrada

de Caeté. Os moradores passam por um cruzamento com bastante
risco.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à Mesa

os Exmos. Srs. Roberto Luciano Fortes Fagundes, Gerente do tema
"Estrada Real"; Gilmar Alanis, Gerente do tema "Plataforma Logística
e de Comércio Exterior da RMBH"; Romeu Scariolli, Gerente do tema
"Empresa Mineira Competitiva"; Luiz Afonso Vaz de Oliveira, Gerente
do tema "Projeto Jaíba" e Relator do Grupo II; Marcelo de Pádua
Felipe, Gerente do tema "Agro-Minas: Agregação de Valor e
Diversificação de Café"; Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Gerente
do tema "Arranjos Produtivos Locais"; e Eduardo Lima, Professor da
FUMEC e Coordenador do Grupo II.

Leitura das Propostas do Grupo II
O Sr. Eduardo Lima - Boa noite. Agradeço pela oportunidade de
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coordenar os trabalhos. A discussão desse grupo foi muito
efervescente. Esse foi um espaço democrático que a Assembléia
conseguiu implementar por meio da Comissão de Participação
Popular, atitude realmente inovadora. Elaboramos várias propostas de
acordo com os projetos estruturadores. (- Lê:)

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo II.
O Sr. Presidente - Agradeço ao Prof. Eduardo Lima. Indago aos

gerentes dos projetos se desejam fazer alguma consideração.
O Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha - A AMDA propõe o uso

de madeira renovável e certificação da madeira nativa. A proposta da
criação do pólo de moda é prioridade para a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; entretanto, não apresenta
características que ensejam a necessidade de ser classificada como
projeto estruturador do Governo. Obrigado.

O Sr. Presidente - Indago ao relator, Dr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira,
se quer fazer alguma consideração.

O Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira - Quanto à proposta da Maria
Lúcia Florêncio, a recomendação encontra-se incluída no Projeto
Jaíba. Apesar de ter feito exposição condensada, a proposta faz parte
do plano gerencial e das atividades do projeto, em execução.

Entrega do Relatório do Grupo II
O Sr. Eduardo Lima - Sr. Presidente, passo às mãos de V. Exa.,

neste instante, o Relatório do Grupo II.
- Procede-se à entrega do Relatório do Grupo II, cujo teor é o

seguinte:
Grupo de Trabalho 2 - Agricultura, Serviço e Indústria

Projeto Estruturador n° 20 - Estrada Real
Proposta 1
Proponentes: Movimento Ecológico PDT-MG - Tropa Serrana - Amo-

te.
Representante: Túllio Marques.
Proposta: revitalizar e viabilizar as trilhas-parques, projeto de apoio

ao deslocamento ecoturístico em atividades não motorizadas, como é
o caso de caminhadas, pedaladas e cavalgadas.

Subscrevem esta proposta: Entidades: Tropa Serrana, Amo-te (Ass.
Min. Ecoturismo), IEF, BELOTUR e demais parceiros já envolvidos:
SETUR-MG, DER-MG, Projeto Bacias Hidrográficas, Prefeituras.
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Proposta 2
Proponentes: Movimento Ecológico PDT-MG - Tropa Serrana - Amo-

te.
Representante: TúlIio Marques.
Proposta: sugerir que a Escola de Samba Mangueira inclua no seu

desfile uma ala que interprete o ecoturismo na Estrada Real.
Proposta 3
Proponente: Pólo de Ecoturismo do Espinhaço.
Representante: Hélio Rabelo.
Proposta: reformulação da estratégia de "marketing" da Secretaria

de Turismo, tendo em vista que a Escola de Samba Mangueira terá
como tema, no próximo ano, a Estrada Real, e ainda não existe um
produto turístico acabado, o que poderia frustrar a expectativa do
turista que quiser caminhar pela Estrada Real a partir de 2004.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

Proposta 4
Proponente: Sociedade Estrada Real.
Representante: Márcio Santos.
Proposta: denominar "Caminho dos Diamantes" o trecho da Estrada

Real que vai de Ouro Preto a Diamantina.
Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,

Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

Proposta 5
Proponente: Sociedade Estrada Real.
Representante: Márcio Santos.
Proposta: incluir no PPAG a identificação, a documentação, a

recuperação e a proteção do patrimônio cultural, material e imaterial
dos diversos caminhos conhecidos como Estrada Real.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

Proposta 6
Proponente: Pólo de Ecoturismo do Espinhaço.
Representante: Hélio Rabelo.
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Propostas: reativar o Conselho Consultivo da Estrada Real;

definir em quais cidades a Estrada Real vai passar realmente e incluir
no mapa da Secretaria o "Caminho dos Diamantes", que foi retirado.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

Proposta 7
Proponente: Brigadas Verdes - Vila de Cocais.
Representante: Ivan Loyola.
Propostas: criar unidades locais para qualificar e capacitar as

comunidades locais no que se refere a guias turísticos, prestadores de
serviços, artesãos, transportes locais, gestores culturais e religiosos,
serviço de apoio, etc.; valorizar o potencial turístico local, em particular
na Vila de Cocais, no plano alto da Serra do Espinhaço, no Sítio
Arqueológico da Pedra Pintada e no Santuário Ecológico da Pedra
Pintada; potencializar a prática de esportes de aventura.

Subscrevem esta proposta: Entidades: lnterclub Turismo Educativo,
Movimento Ecológico PDT, Tropa Serrana, Amo-te (Ass. Mm. de
Ecoturismo) e Pólo de Ecoturismo Serra do Espinhaço.

Proposta 8
Proponente: AMMIG - SATED - FAC-MG-FM Cidadania.
Representante: Maria Lúcia D. Florêncio.
Proposta: contemplar as iniciativas direcionadas às questões

culturais, entendendo-as como: demanda de gestão de Estado;
oportunidade de geração de emprego e renda; oferta de produtos
turísticos de qualidade; observá-las em várias de suas faces: cultura
tradicional e manifestações populares, envolvendo os grupos e
comunidades locais; memória, preservação, conservação e pesquisa,
envolvendo grupos e comunidades locais; oferta de produtos culturais
realizados por profissionais, incluindo espetáculos artísticos, cinema,
livros, CDs, esculturas, pinturas, etc., envolvendo as categorias
profissionais locais e estaduais; oferta em cidades-pólo de acesso a
bibliotecas e comunicação com o sistema nacional de bibliotecas
(gerenciado pela Biblioteca Pública Nacional), através de
computadores.

Projeto Estruturador n° 21 - Plataforma Logística e de Comércio
Exterior da RMBH
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Proposta 9
Proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Evaristo Garcia de Mattos - Conselheiro.
Proposta: resgatar do IV PMDES - IV Plano Mineiro

Desenvolvimento Econômico e Social - Governo Tancredo Neves -
FJP o Programa do Corredor de Transporte e Exportação, envolvendo
todo o cerrado, o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha, como
suporte para Goiás, Minas, Espírito Santo, Mato Grosso e Tocantins,
via Cia. Vale do Rio Doce, visando às exportações para o mercado
asiático, do Leste Europeu, etc.

Programa: a) Aeroporto Tancredo Neves - Região Metropolitana de
Belo Horizonte; b) Programa de Exportação do Aeroporto de Juiz de
Fora - Zona da Mata; c) Corredor dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri; d) Corredor de Exportação de Varginha - Santos e Setiba.

Proposta 10
Proponente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -

INFRAERO.
Representante: Nilo Sérgio Reinehr.
Proposta: dar prioridade absoluta à duplicação da Rodovia MG-010,

visando interligar com rapidez e segurança o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves ao principal centro gerador de tráfego (Belo
Horizonte), bem como melhorar o tráfego nas avenidas de acesso à
MG-01 0, no perímetro urbano de Belo Horizonte.

Subscreve esta proposta: Nilo Sérgio Reinehr, Superintendente do
AITN.

Projeto Estruturador n° 26 - Agro-Minas: Agregação de Valor e
Diversificação do Café

Proposta 11
Proponente: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Representante: Ana Flávia Lourenço E. Martins Babo.
Proposta: indução e criação de incubadoras de empresas de base

tecnológica em regiões produtoras de café, visando agregar valor e
diversificar produtos e subprodutos do café e reaproveitamento de
resíduos.

Projeto Estruturador n° 27 - Arranjos Produtivos Locais
Proposta 12
Proponente: AMDA.
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Representante: Maria Dalce.
Proposta: nos pólos. moveleiros: estimular o uso de madeira

plantada (eucalipto e pínus); utilizar madeira nativa certificada.
Proposta 13
Proponente: Instituto Horizonte.
Representante: Marcelo Machado.
Proposta: criação de um pólo de moda (roupas, calçados, jóias,

bijuterias e perfumes) na RMBH, corroborado pelo Cresce-Minas.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
os Exmos. Srs. Antônio Otávio Campos Ferraz, representando o Sr.
Flávio Decat de Moura, Gerente do tema "Oferta de Gás Natural";
Rubens Vargas Filho, Gerente do tema "Gestão Ambiental MG -
Século XXI"; Augusto César Soares dos Santos, Gerente do tema
"Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco"; Fernando Schuffner, representando o Sr. José
Maria de Macedo, Gerente do tema "Cem por cento Eletrificação Rural
no Estado de Minas Gerais"; Celso Ferreira e Dênis Cruz,
respectivamente Gerente e expositor do tema "Energia Elétrica para o
Noroeste Mineiro"; Odair Santos, do Conselho do CREA e
Coordenador do Grupo III; e Paulo Santos, Relator do Grupo III.

Leitura das Propostas do Grupo III
O Sr. Odair dos Santos - Boa tarde a todos. Para nós é uma

satisfação estar aqui representando oficialmente o Presidente do
CREA-MG, Dr. Marcos Túlio de Meio, que nos designou Coordenador
do Grupo III, relacionado a essa audiência pública que discutiu o tema
Energia e Meio Ambiente. Passaremos diretamente à apresentação e
à leitura das propostas veiculadas pelo Grupo de Trabalho III, nesta
tarde. (- Lê:)

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo III.
O Sr. Odair dos Santos - Solicito à Presidência da Mesa que me

conceda um minuto a mais, para agradecer aos Gerentes que
expuseram seus trabalhos, temas e respectivos projetos estruturantes.
Cumprimento-os em nome do Presidente do CREA-MG, o Eng. Civil
Marcos Túlio de Meio, a quem represento aqui na condição de
assessor. Saúdo a Assembléia Legislativa na pessoa do Deputado
André Quintão, Presidente da Mesa nesta tarde. Cumprimento cada

rÀ



920
um dos 85 inscritos para o grupo de trabalho 3, que tratou da
questão da energia e meio ambiente, no âmbito das discussões que
aqui se processaram. Agradeço a cooperação da Consultoria, da
assessoria e do grupo de apoio da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, que estiveram conosco durante os trabalhos
relacionados à discussão do tema Energia e Meio Ambiente.

Conclamo cada um dos presentes a participar, na segunda e na
terça-feira, do seminário sobre as cidades e o futuro, que se realizará
no auditório do CREA-MG. Ressalto que o CREA-MG apóia a
realização da Pré-Conferência Estadual de Meio Ambiente, que será
realizada neste Estado, nos dias 4 e 5/11. Essa pré-conferência é
preparatória à Conferência Nacional de Meio Ambiente, que se
realizará em Brasília, nos dias 28, 29 e 30/11, como um aspecto das
políticas públicas federais. Reforço também que o CREA-MG articula
a constituição do Fórum Social Brasileiro, a realizar-se em Belo
Horizonte, como opção para os que não puderem ir ao Fórum Social
Mundial, em Nova Délhi, na índia. Lembro que esse Fórum, em Belo
Horizonte, será realizado logo após a Pré-Conferência Estadual de
Meio Ambiente, no início de novembro.

Mais uma vez, agradeço a oportunidade que o Legislativo de Minas
Gerais concede ao CREA-MG. Em nome do Presidente e de toda a
equipe técnica do CREA-MG, colocamo-nos à disposição desta Casa
e dos presentes, aos quais saúdo e cuja atenção agradeço. Obrigado.

Entrega do Relatório do Grupo III
O Sr. Odair dos Santos - Sr. Presidente, entrego a V. Exa., neste

momento, o relatório do Grupo III.
- Procede-se à entrega do relatório do Grupo III, cujo teor é o

seguinte:
Grupo de Trabalho 3 - Energia e Meio Ambiente

Proposta 1
Representante: Tereza Rios.
Proposta: convênio de cooperação técnica entre o COPAM e a

Secretaria da Fazenda, com embasamento legal no Decreto n°
43.080/2002, art. 97, § 6 0, no Regulamento do ICMS - Decreto 39.424,.
art. 8 0 , § 1°, da Proteção do Meio Ambiente (anexos).

O Regulamento do ICMS prevê que a inscrição estadual concedida
à atividade que dependa de autorização de órgãos competentes
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somente será considerada válida para o início da atividade após a
apresentação da respectiva autorização. O Decreto de Proteção
Ambiental estabelece que os órgãos e as entidades da administração
estadual direta e indireta somente aprovarão projeto de implantação
de atividades poluidoras após o licenciamento ambiental, sob pena de
responsabilização administrativa e nulidade do ato.
Hoje, não há integração entre a FEAM e a SEF. Existem

contribuintes regulares com o Fisco que possivelmente estão
operando clandestinamente ou inadequadamente do ponto de vista
ambiental, bem como empreendimento devidamente licenciado e
possivelmente sonegador do Fisco. Um acordo de integração dos
dados entre a SEF e a FEAM possibilitará uma aproximação de 0%
dos empreendimentos implantados ou operando inadequadamente e
incremento da receita do Estado. Além disso, já está previsto
legalmente e não acarretará nenhuma documentação a mais para o
contribuinte. Sua ope racionalização é perfeitamente viável, uma vez
que o código das atividades passíveis de licenciamento é o mesmo
código de atividade econômica do Regulamento do ICMS.

Proposta 2
Entidade: Prefeitura Municipal de Formiga - Secretaria de Meio

Ambiente.
Representante: Mário Lúcio de Oliveira.
Dar autonomia a cada município para que faça a adequação das

questões ambientais de acordo com sua realidade, como por exemplo
as disposições contidas na Lei n° 14.309, termo de ajuste, resoluções
do CONAMA. Isso deverá ser feito em conjunto com a Secretaria de
Meio Ambiente, CODEMA e Ministério Público.

Proposta 3
Entidade: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Heldomiro Machado de Carvalho.
Criação do Parque Estadual da Serra do Curral.
Municípios envolvidos: Corinto, Augusto de Lima, Buenópolis,

Joaquim Felício, Francisco Dumont, Jequitaí, Várzea da Palma,
Lassance e Contria.

Principais afluentes do rio São Francisco que recebem água das
centenas de nascentes que brotam da Serra do Cabral: rio das Velhas
e rio Jequitaí. A mineração e a exploração do carvão de matas nativas
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estão levando à diminuição do volume de água dos córregos e
riachos nascentes na serra.

Autor: João Bernardino dos Santos.
Sendo uma preocupação mundial a produção do lixo doméstico,

caberia uma integração entre as Secretarias de Desenvolvimento
Econômico e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com
o objetivo de investir recursos na criação de usinas de transformação
de lixo em gás natural e programa de ocupações planejadas nas
margens e afluentes do São Francisco, além de um permanente
trabalho de educação ambiental.

Cõnsiderações Finais
O Sr. Presidente - Agradeço ao Sr. Odair e aos companheiros do

CREA-MG. Aproximadamente 200 pessoas participaram dos trabalhos
em grupos na parte da tarde, o que, de certa forma, legitima as
propostas apresentadas. A Presidência vai conceder a palavra aos
participantes para que possam fazer suas considerações finais.

O Sr. Paulo Santos - Participaram do debate pessoas qualificadas e
preocupadas com a questão ambiental. Fizeram intervenções e
perguntas demonstrando conhecimento quanto à responsabilidade
ambiental.

Por esquecimento, não foi colocada pelo coordenador a questão
como proposta ao seminário para discussão detalhada dos temas, que
é a questão ambiental, apresentada de várias formas. E a discussão
do século. Nada se pode fazer para o desenvolvimento se este não for
sustentável.

Minha proposta é discutir detalhadamente a questão dos
remanescentes de quilombos e a questão histórica das regiões, pois
desenvolvimento tem a ver com degradação ambiental. Um
palestrante que admiro disse que é preciso fazer mais barragens, o
que implica tirar pessoas, com suas histórias. Não se fala sobre a
questão do povo remanescente dos quilombos. Por outro lado,
parabenizo a Comissão e o fato de a Assembléia estar cada vez mais
democrática, reflexo da renovação dos Deputados. Obrigado.

O Sr. Augusto César Soares dos Santos - Sou da Gerência do
projeto de revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia
hidrográfica do rio São Francisco. Como a revitalização é um
programa de governo, afeta a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento, liderada pelo Deputado Odelmo Leão, e a de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, liderada pelo ex-Ministro
José Carlos. O programa envolve os órgãos dessas Secretarias e a
COPASA.

Foi solicitado à assessoria de planejamento dessas entidades que
as propostas que surgirem à tarde sejam incorporadas nos planos
operativos, que serão elaborados após a conclusão desta audiência
pública. Dia 23 haverá uma audiência de interiorização e, em seguida,
outra. Concluídas as audiências e aprovada a proposta, elaboraremos
os planos operativos, e as emendas serão agregadas ao Programa da
Revitalização. Obrigado.

O Sr. Odair Santos - Durante uma conversa aqui entabulada, surgiu
a necessidade de uma discussão mais profunda dos temas que, hoje,
foram objeto de trabalhos e debates. Consideramos o prazo, de certa
forma, insuficiente, mas tendo em vista a emergência da condução
dos trabalhos pela Assembléia e a oportunidade que o Governo de
Minas nos concedeu para levar tais projetos estruturantes ao
conhecimento da sociedade, julgamos que há necessidade de um
debate mais aprofundado dessas questões. Colocamos o CREA à
disposição, para que as discussões sejam feitas em nossos auditórios,
com um prazo mais amplo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A questão é pertinente, porque a população
mineira precisa saber que, regimentalmente, existe um prazo para a
realização dessas audiências, ou seja, o mês de outubro. No dia 16,
haverá a audiência de Desenvolvimento Social; no dia 24, a de
Interiorização, em Araçuaí; e no dia 30, a de Funcionamento
Administrativo, Máquina Pública, Choque de Gestão e Qualidade dos
Serviços.

O prazo para apresentação de emendas é de 30 dias. As audiências
estão sendo realizadas, e, ao mesmo tempo, por meio da Comissão
ou dos Deputados, poderão ser apresentadas emendas. Estamos
fazendo o possível para que essas propostas saiam das audiências,
mas é perfeitamente possível, durante esse prazo, o aprofundamento
e o encaminhamento. A lei e a resolução que criaram e
regulamentaram a Comissão de Participação Popular permitem que
qualquer entidade legalmente constituída apresente emendas ao
orçamento, ao PPAG e ao PMDI. Portanto, esse prazo,
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regimentalmente, continua aberto.

Nesse grupo, foram constantes as indagações sobre o cumprimento
e a execução do PPAG. Esta Comissão, em entendimento com a
Secretaria de Planejamento e com a equipe interna da Assembléia,
iniciará, logo após a aprovação do PPAG e do PMDI, um trabalho de
construção de indicadores e, de maneira descentralizada, fará
monitoramento, avaliação e eventual revisão de metas do PPAG,
discutido e definido nesta Casa. O nosso trabalho não se esgota com
a votação e a aprovação das emendas. O principal virá depois, ou
seja, o acompanhamento, a avaliação e a execução.

Informamos que, devido ao volume dessas apresentações, as
apresentações nos grupos estarão disponíveis a partir de 13 de
outubro, segunda-feira, no "site" www.almg.gov.br/eventos . A partir de
amanhã, as exposições dos Secretários da parte da manhã estarão
disponíveis. As propostas, analisadas pela Comissão de Participação
Popular, serão encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira.

Agradeço ao Prof. Geraldo Lima, aos gerentes temáticos, à Mesa,
às pessoas que aqui até agora permaneceram e ao corpo técnico da
Casa, que organizou rapidamente as propostas para que fossem
apresentadas ainda hoje. Em nome da Comissão, desculpem-me
qualquer falha, já que esta é a primeira vez que a Assembléia
Legislativa, de forma participativa, realiza discussão sobre o PPAG.
No dia 16, acontecerá a audiência sobre desenvolvimento social, no
dia 24, interiorização, e, no dia 30, sobre o funcionamento da máquina
pública. Estamos alegres em realizar a atividade em parceria com a
Secretaria de Planejamento e com o Governo Estadual.

Agradeço ao Presidente Mauri Torres, que, todas as quintas-feiras
deste mês, suspenderá a 2a Parte da reunião ordinária para
realizarmos essa atividade transmitida pela TV Assembléia, ao vivo,
para mais de 180 municípios de Minas Gerais.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 24/2003, EM 10/6/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria José Haueisen, Sidinho do Ferrotaco, Paulo Piau e Ana Maria
Resende, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Carlos Pimenta e Gil Pereira. Havendo
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número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
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 ouvir
convidados, que trarão subsídios para os trabalhos desta Comissão e
destina esta parte da reunião a ouvi-los. Registra-se a presença do Sr.
Ronaldo de Luca, Chefe de Gabinete da Divisão de Recursos Hídricos
da COPASA-MG, representando o Sr. Mauro Ricardo Machado Costa,
Presidente dessa Companhia; e da Sra. Patrícia Souza Lima, Diretora
de Gestão Participativa do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas e
suplente no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
representando o Sr. José Carlos de Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Gil Pereira, 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, 15 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Leonídio

Bouças.
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 7/10/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Olinto Godinho e Paulo Cesar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Biliar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
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aprovado o requerimento do Deputado João Bittar em que solicita a
realização de audiência pública para discutir com os convidados que
menciona, o Estatuto do Idoso, aprovado no Congresso Nacional.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Cecília Ferramenta.
ATA DA 22 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 7/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil

Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
em turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Mensagem n° 11212003 (Deputado Gil Pereira); Projetos de Lei nos
520 e 522/2003 (Deputado Luiz Humberto Carreiro). Passa-se á V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, no 1°
turno, os pareceres pela rejeição do Projeto de Lei n° 337/2003
(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro); pela aprovação, na forma
do Substitutivo n° 1, do Projeto de Lei n° 53812003 (relator: Deputado
Padre João); pela aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei n° 767/2003
(relator: Deputado Padre João). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 24712003 (relator:
Deputado Padre João). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nos 1.313, 1.478 e 1.486/2003.
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, 14 de outubro de 2003.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

ANEL RODOVIÁRIO, EM 7/10/2003
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Célio Moreira e André Quintão, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, a Deputada Jô Moraes. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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 pedido do Deputado Fábio Avelar, a recuperação, a adequação e a
manutenção do Anel Rodoviário, abordando os seguintes subtemas:
as condições atuais do Anel Rodoviário; os níveis de investimentos
ocorridos nos últimos anos; a previsão orçamentária no Orçamento
Geral da União de 2004, bem como no PPAG 2004-2007; as fontes de
financiamento; as obras necessárias, tais como passarelas,
transposições aéreas e subterrâneas e vias laterais; e ouvir, a pedido
do Deputado Célio Moreira, os Srs. Renato José Giusti e Geraldo
Lincoln Raydan, respectivamente Presidente e Gerente Regional em
Minas Gerais da Associação Brasileira de Cimento Portland. A
Presidência comunica ainda o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Amilton Amâncio P. da Silva,
Superintendente Regional da 4 SRPRF-MG, informando que o Anel
Rodoviário de Belo Horizonte está delegado à Polícia Militar
Rodoviária do Estado desde 21/4/2002; e do Sr. Maurício, Consultor
da PLANEX S.A., em que agradece o convite recebido para participar
desta audiência pública e esclarece que, diante do convite também
formulado ao Sr. Elzo Nassarala para participar do evento, entende
estar por ele representado. A seguir, a Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema
mencionado. Registra-se a presença dos Srs. Carlos Rogério Caldeira
de Lima, Coordenador de Obras Delegadas do DNIT e representante
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do Ministro dos Transportes; Paulo Roberto Takahashi, Secretário
Municipal de Estrutura Urbana e representante do Prefeito Municipal
de Belo Horizonte; José Eduardo Rodrigues da Cunha, Supervisor da
6 UNIT do DNIT; Frederico Peçanha Couto, Diretor da Direção
Consultoria Engenharia Ltda.; Elzo Jorge Nassarala, Diretor-
Presidente da ENECON S.A. Engenheiros e Economistas
Consultores; Renato José Giusti, Presidente da Associação Brasileira
de Cimento Portland - ABCP -; Roger Veloso, Consultor da Natway;
Márcio Rocha Pula, líder especialista do Projeto Pavimento de
Concreto, da ABCP; Marcos Vilela Sant'Anna, Presidente do Instituto
Horizontes. Estão presentes, também, os seguintes membros
permanentes da Comissão: Srs. Marcos Túlio de Meio, Presidente do
CREA-MG; Luiz Carlos Bromonschenkel, do GRAMBEL; Fernando de
Oliveira Pessoa, Analista de Transportes da BHTRANS; Natanael
Vítor de Alcântara, da Associação Comunitária do Bairro Vista Alegre;
Radamés e João Bosco, do NEPAL; Maj. PM Carvalho, da 7 Cia. da
Polícia Militar Rodoviária Estadual; Antônio Alves da Silva, do 8°
CONSEPE, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência tece suas considerações iniciais e concede a palavra ao
Deputado Célio Moreira, na qualidade de autor dos requerimentos que
deram origem ao debate. 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, 14 de outubro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Doutor Viana - Célio Moreira - André

Quintão.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 55/2003, EM 27/8/2003

As 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Moreira, Antônio Carlos Andrada e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Sidinho do Ferrotaco. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Antônio Carlos Andrada, declara
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aberta a reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em
seguida, o Presidente 'ad hoc" determina a distribuição das cédulas
de votação e convida o Deputado Sargento Rodrigues para atuar
como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos como
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Leonardo Moreira e Antônio Carlos Andrada. Após, o Presidente "ad
hoc" dá posse ao Presidente eleito, que, na direção dos trabalhos, dá
posse ao Vice-Presidente eleito e o designa relator da matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Leonardo Moreira, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Sargento

Rodrigues.	-
ATA DA 2a REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 10/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Roberto Carvalho, Neider Moreira e Roberto
Ramos, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Roberto Carvalho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
relatório de gestão dos últimos cinco anos da Santa Casa de Belo
Horizonte, e à avaliação dos passivos circulantes, trabalhistas e
convênios estabelecidos com o SUS. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Port írio Marcos
Rocha Andrade, Diretor-Geral da Santa Casa de Belo Horizonte;
Orlando Euler de Castro, Diretor do Instituto de Desenvolvimento
Gerencial; Homero Carvalho de Godoi, Superintendente da Fundação
Santa Casa; Ricardo Luiz Martins, Diretor da Grunitzky Auditores
Independentes S.C.; Sérgio Carlos Miranda Lanna, Diretor Financeiro
da Santa Casa; Ben-Hur Albergaria, Diretor Administrativo da Santa
Casa; Diógenes Coelho Vieira, Diretor Técnico e de Saúde da Santa
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Casa; Gonçalo de Abreu Barbosa, Assistente do Provedor da
Santa Casa, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Deputada Jô Moraes, autora do requerimento que deu origem ao
convite, faz as suas considerações iniciais. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento da Deputada Jô Moraes, em que solicita
reunião com as autoridades que menciona, com vistas a que sejam
prestados esclarecimentos a respeito do tema objeto desta Comissão.
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, 15 de outubro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Neider Moreira - Roberto Ramos - Roberto

Carvalho.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 8/10/2003
As 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de Taiobeiras os

Deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Ana Maria
Resende (substituindo esta ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do PSDB), 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 Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a averiguar, em audiência pública, denúncias de exploração sexual de
crianças de 11 a 15 anos naquele município. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
assunto mencionado. Registra-se a presença dos Srs. João Marcos
Luchesi, Juiz de Direito, Vinícius Alcântara Galvão, Promotor de
Justiça de Taiobeiras, Gean Vítor Fanti, Delegado de Polícia de
Taiobeiras, Aldenir Alves Lopes, Presidente do Conselho Tutelar de
Taiobeiras, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
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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. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados presentes à
reunião, em que solicitam: seja enviado ao Sr. Vinícius Alcântara
Galvão, pedido de providências com relação às pessoas indiciadas no
inquérito policial que investigou casos de exploração sexual de
menores em Taiobeiras, determinando até mesmo a prisão preventiva
dos envolvidos, se for o caso; sejam encaminhados votos de
congratulações aos Srs. Gean Vítor Fanti e Vinícius Alcântara Galvão
pelo brilhante trabalho que vêm realizando na Comarca de Taiobeiras,
bem como ao Conselho Tutelar daquela localidade; seja solicitado ao
Sr. João Marco Luchesi empenho na apuração e na possível
decretação de prisão preventiva das pessoas indiciadas nos inquéritos
que apuram a exploração sexual de menores, naquele município.
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, 14 de outubro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Zé Maia - Rogério

Correia.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 8/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria OUvia e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
a pedido do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a crise na hotelaria
mineira, buscando possíveis soluções para o problema, e a apreciar a
matéria constante na pauta. A seguir, comunica o recebimento da
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seguinte correspondência: convite do Secretário de Turismo, do
Presidente da Empresa Mineira de Turismo e da Prefeitura de Boa
Esperança para a reunião regional naquele município, no dia
2/10/2003, tendo como objetivo o fortalecimento, organização e
consolidação dos Circuitos Turísticos daquela região; ofícios da Sra.
Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do Governador
do Estado, e do Sr José Luiz Mona de Avellar Azeredo, Assessor
Especial do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, atendendo ao Requerimento n° 1.25112003, em que esta
Comissão solicita análise de correspondência de importador argentino
de calçados brasileiros, em que denuncia pressões de grupos e
setores industriais argentinos que estão solicitando restrições a essas
importações; e comunicando que os expedientes foram encaminhados
à Secretaria da Saúde, ao Comando-Geral da PMMG à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Comércio Exterior e à
Câmara de Comércio Exterior daquele Ministério, para análise; do Sr.
Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, em que comunica a
esta Casa que esse órgão tem realizado reuniões de trabalho com
membros do Governo Federal, e com base em estudos técnicos
efetuados pelo sistema encaminhou pleitos de interesse das indústrias
de Minas Gerais aos Ministros da Educação e da Integração Nacional,
ao Presidente da Eletrobrás e ao Diretor da Área Industrial do BNDES,
apresentando sugestões para o planejamento das atividades dos
Ministérios e órgãos citados. O Presidente Robson Braga coloca à
disposição desta Casa o Sr. Lúcio Sampaio, para quaisquer
esclarecimentos; do Presidente da BELOTUR, Manoel da Silva Costa
Júnior, em que acusa recebimento de comunicação desta Casa da
nova composição desta Comissão e parabeniza os atuais membros
efetivos e suplentes; do Deputado Agostinho Patrús, Secretário de
Transporte e Obras Públicas, em que acusa recebimento de ofício
desta Casa encaminhando cópia de requerimento desta Comissão,
formulado com base em pedido do Deputado Biel Rocha, solicitando
obras de eletrificação rural no Município de Lima Duarte. O Secretário
informa que a solicitação encontra-se registrada para possível
inclusão em futuro programa de convênio com os municípios, a ser
reativado por essa Secretaria; ofício do Chefe de Gabinete do Ministro
Anderson Adauto, Sr. José Luiz Alves, em que acusa recebimento de
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ofício desta Casa relativo a requerimento desta Comissão sobre o
início das obras da malha viária no Circuito das Aguas, bem como da
BR-459 e demais rodovias da Região Sul de Minas. O Sr. José Luiz
encaminha cópia da Informação 865/2003, do DNIT, de 8/9/2003,
contendo esclarecimentos sobre o assunto em epígrafe.Passa-se à 2a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
1.429, 1.447 a 1.449 e 1.501/2003. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria
referida. Registra-se a presença dos Srs. Roberto Fagundes,
Secretário Adjunto de Turismo, representante do Secretário de
Turismo; Manoel Costa, Presidente da BELOTUR; Raimundo Cícero
Lage, Vice-Presidente da ABAV, representante do Presidente da
ABAV; Paulo César Marcondes Pedrosa, Presidente do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte -
SINDHORB-, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente -Chico Rafael - Weliton Prado.

ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 9/10/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Antônio Júlio, Gustavo Valadares,
Leonardo Moreira, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Biel
Rocha. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetosde Lei nos
1.121, 1.124, 1.137/2003 e Projeto de Resolução n° 1.142/2003
(Deputado Ermano Batista); 1.123, 1.133 e 1.138/2003 (Deputado
Gustavo Valadares); 1.125, 1.128 e 1.13612003 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.127, 1.134, 1.135 e 1.140/2003 (Deputado Leonardo
Moreira); 1.119, 1.130, 1.131 e 1.139/2003 (Deputado Durval Angelo);
1.120, 1.122, 1.132 e 1.14112003 (Deputado Leonídio Bouças) ; e
1.126 e 1.129/2003 e Projeto de Lei Complementar n° 41/2003
(Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Ermano
Batista, sobre o Projeto de Lei n° 892/2003, que conclui pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade da referida matéria.
Durante a discussão, o Deputado Leonardo Moreira apresenta
requerimento solicitando o adiamento de discussão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei nos 1.004 com a Emenda n°1, e 890/2003 com as Emendas nos
1 a 4 (relator: Deputado Bonifácio Mourão - registra-se voto contrário
do Deputado Weliton Prado); 207 e 93412003 (relator: Deputado
Leonardo Moreira - registra-se voto contrário do Deputado Weliton
Prado ao Projeto de Lei n° 207/2003); 623/2003 (relator: Deputado
Gustavo Valadares); 830/2003 com as Emendas de nos 1 a 3 e
938/2003 (relator: Deputado Ermano Batista); 966/2003 (relator:
Deputado Leonídio Bouças). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 992/2003 no 1°
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Weliton
Prado. O Projeto de Lei n° 85012003 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela
Comissão. Na fase de discussão em 1° turno do parecer do relator,
Deputado Leonídio Bouças, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n° 1.026/2003 com a
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Emenda n° 1, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Weliton Prado. O Presidente retira de pauta o Projeto de Lei n°
896/2003, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. São aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
n°5 942, 1.048 e 1.070/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares).
Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado
Weliton Prado, em que solicita a realização de audiência pública desta
Comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com o objetivo de debater os projetos de lei do
Governador do Estado que tratam de temas tributários, recentemente
enviados a esta Casa. Solicita, ainda, sejam convidados a participar
dos debates os membros das Comissões de Segurança Pública,
Administração Pública, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado - Leonídio Bouças -

Gilberto Abramo.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 9/10/2003
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Domingos Sávio, Gil Pereira e
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater questões relativas ao tema
"Financiamento da Cadeia de Produção". Registra-se a presença dos
Srs. Claudio de Souza Diniz, Gerente do Departamento Rural
Agroindustrial do BDMG; Milton Luziano dos Santos, Superintendente
Estadual do Banco do Brasil em Minas Gerais; Fernando de Castro
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Santos, Superintendente Regional da CONAB em Minas Gerais;
Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da EPAMIG; Almir José da
Silva Filho, Diretor-Presidente do SINDICAFE-MG; Alberto Ferreira,
Vice-Presidente da CREDIMINAS; Marcelo de Pádua Felipe,
funcionário da EMATER-MG; Carlos Alberto Gonçalves, do CEPEAD-
IJFMG; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA; Rômulo
Luiz Campos, Assessor da FETAEMG; João Roberto Puliti, Diretor da
FAEMG; Célio Gomes Floriani, Presidente da CASEMG; João Nelson
Gonçalves Rios, Secretário Executivo do CERTICAFE e do Setor de
Agroqualidade do IMA; Sérgio Cotrim d'Alessandro e Mauro Luis
Heringer, respectivamente Presidente e Diretor Comercial da
Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais. O Presidente tece
considerações iniciais, passa a palavra aos demais parlamentares e,
em seguida, aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. 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 Dalmo Ribeiro Silva (2), em
que solicita seja convidado representante da FIEMG para a reunião
que discutirá a tributação na cadeia produtiva do café; e sejam
convidados a participar das audiências públicas desta Comissão, nas
regiões produtoras, agentes atuantes na pós-colheita do café; Paulo
Piau, em que solicita ao Consórcio Brasileiro de Pesquisa de Café
revisão dos recursos liberados para o Estado, em face da elevada
produção de café em Minas Gerais; e Domingos Sávio, com a
Emenda n° 1, apresentada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
pleiteando seja encaminhada correspondência ao Vice-Presidente da
República, ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à
Direção Nacional do Banco do Brasil, solicitando a liberação imediata
de recursos para custeio das lavouras de café, não apenas do
PRONAF, mas que atendam também aos pequenos, médios e
grandes produtores. 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, 13 de outubro de 2003.
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Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva

- José Henrique - Sebastião Navarro Vieira - Domingos Sávio.
ATA DA ioa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 9/10/2003
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Carlos Pimenta
(substituindo este ao Deputado José Milton, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, o Projeto de Lei n° 565/2003. Em seguida, o
Presidente registra a presença dos Srs. Eduardo Brandão, Presidente
da RURALMINAS; Valter Vilela Cunha, Superintendente de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente da COPASA-MG; Eraldino Soares de
Oliveira, Prefeito Municipal de Japonvar; Maria do Carmo Ferreira
Silva, Prefeita Municipal de Araçuaí e Presidente da AMEJE; Alvimar
Alves Moreira, Prefeito Municipal de Mata Verde e Presidente da
AMBAJE; Fernando Britto, Assessor do Superintendente Regional da
CODEVASF; Eduardo Martins, Supervisor Regional do IEF na Região
Nordeste de Minas Gerais; João Carlos Guimarães, Coordenador
Técnico de Irrigação e Recursos Hídricos da EMATER-MG, e
Fernando Augusto de Campos, Coordenador de Projetos de Geração
da CEMIG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, cada um por sua
vez, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Prosseguindo, o Deputado Doutor Ronaldo passa a Presidência à
Deputada Maria José Haueisen. Com a palavra, o Deputado Carlos
Pimenta apresenta requerimentos (2), em que solicita seja realizada
reunião desta Comissão para ouvir os membros do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, com o objetivo de colher subsídios para a
votação do Projeto de Lei n° 565/2003; e sejam pedidas ao Presidente
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da COPASA-MG e aos Prefeitos Municipais que menciona
informações sobre as condições de funcionamento e as ações de
monitoramento das barragens citadas no Relatório Final da CPI das
Barragens. Colocados em votação, são aprovados os requerimentos.
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, 15 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 9/1012003
As 11 h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Leonídio Bouças, Weliton Prado, Antônio Carlos
Andrada e Olinto Godinho (os dois últimos substituindo,
respectivamente, a Deputada Ana Maria Resende e o Deputado
Sidinho do Ferrotaco, por indicação da Liderança do BPSP), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Biel Rocha, Maria Tereza Lara e Zé Maia. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da aia 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 debater o
Projeto de Lei n° 473/2003. 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 discussão e
votação, é aprovado o parecer do Deputado Weliton Prado pela
aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 473/2003 na forma do
Substitutivo n° 2, com a Emenda n° 1, do Deputado Antônio Carlos
Andrada. O Deputado Weliton Prado votou contrariamente à emenda,
mas, acatando decisão da Comissão, elaborou nova redação. Passa-
se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados André Quintão, Padre João,
Maria Tereza Lara, Marília Campos e Weliton Prado, em que solicitam
a realização de reunião conjunta com a Comissão de Participação

rÀ



939
Popular, para debater o acesso ao vestibular de estudantes com
baixo poder econômico. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio

Bouças - Weliton Prado.
ATA DA ir REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 9/10/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique
e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Manha
Campos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro
Lessa, 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 os efeitos da reforma tributária no Estado
e as repercussões dos Decretos nos 43.617,43.618 e 43.619, os quais
inseriram o Estado na chamada guerra fiscal. Passa-se à 3' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. E aprovado requerimento do Deputado Chico Simões,
em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com
a Comissão de Justiça, com o objetivo de debater os Projetos de Lei
n

o
s 1.078 a 1.083/2003, do Governador do Estado, que tratam de

temas tributários. Solicita, ainda, sejam convidados a participar dos
debates os membros das Comissões de Segurança Pública,
Administração Pública, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. A
Presidência destina esta parte a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre a matéria objeto da reunião, e informa que os Srs. Ehiseu
Resende e Fabrício Augusto de Oliveira justificaram suas ausências.
Registra-se a presença dos Srs. Luis Antônio Ataíde, Subsecretário de
Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, representando o Secretário de Desenvolvimento
Econômico; Virgílio Guimarães, Deputado Federal; Antônio de Pádua
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Silva, Presidente do SINDIFISCO, e Luciana Mundim, Gerente
Tributária da FIEMG, representando o Presidente desse órgão, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Rogério Correia, 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, 15 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Helvécio -

Célio Moreira - Chico Simões.
ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 13/10/2003
Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo e Marília Campos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo Presidente da
Comissão, e informa que a reunião se destina a ouvir testemunhas e
vítimas da prática de tortura. A Presidência registra a presença dos
convidados, os quais tomam assento à mesa dos trabalhos. O
Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que deu origem à
reunião, tece as suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que prestem os depoimentos, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo - Biel

Rocha.
ATA DA 31 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 15110/2003
As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Leonídio Bouças e Weliton
Prado. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio e Lúcia
Pacífico. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, 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° turno,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n

o
s 1.147 e 1.157/2003 e Projeto de Resolução n° 1.163/2003

(Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei n os 1.152, 1.154 e
1.164/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 1.155 e 1.156/2003
(Deputado Gilberto Abramo); 1.153, 1.159 e 1.162/2003 (Deputado
Leonardo Moreira); 1.143 e 1.158/2003 (Deputado Durval Angelo);
1.144, 1.145 e 1.165/2003 e Projeto de Lei Complementar n°42/2003
(Deputado Bonifácio Mourão); 1.146, 1.148, 1.160 e 1.161/2003
(Deputado Leonídio Bouças). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar
da pauta os Projetos de Lei n

o
s 892, 814, 823, 1.039, 1.040, 1.059 e

1.071/2003 e o Projeto de Resolução n° 766/2003, por falta de
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer, no 1 0 turno, pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 50/2003 (relator: Deputado
Leonídio Bouças - registra-se voto contrário do Deputado Weliton
Prado). O Presidente informa que continua em discussão o parecer do
relator, Deputado Ermano Batista, sobre o Projeto de Lei n° 992/2003,
o qual conclui pela antijuridicidade, inconstitucional idade e ilegalidade
da referida matéria. Encerrada a discussão, o parecer é submetido a
votação nos termos do art. 121, parágrafo único, do Regimento
Interno, e é aprovado. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno,
dos Projetos de Lei n

o
s 1.02612003 com a Emenda n° 1 (relator:

Deputado Leonídeio Bouças) e 5/2003 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição). O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 24/2003 no 1 0 turno deixa de ser
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apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
relator, Deputado Leonídio Bouças (em virtude de redistribuição). Com
a palavra, o Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de Lei n°
540/2003 (em virtude de redistribuição) emite parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1. Neste momento, o Presidente verifica a inexistência
de quórum, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo - Ermano Batista -

Leonardo Moreira - Gustavo Valdares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 381/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em análise
pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos
Essênios n° 220, com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
A Loja Maçônica Aldeia dos Essênios n° 220 tem como objetivos o

aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade e o zelo
pelo seu bem-estar.

Além de implementar o estudo profundo da filosofia maçônica,
professando e defendendo a liberdade de pensamento, o que constitui
a essência da sua ação e dos seus princípios, assiste aos
necessitados do Município de Ipatinga.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 381/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

475/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei

em epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Ubari -
CODEUBA -, com sede no Município de Ubá.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O CODEUBA é uma entidade civil sem fins lucrativos e que tem por

finalidades: 1) congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar
as condições socioeconômicas da comunidade; 2) reunir recursos
materiais e humanos para executar programas de desenvolvimento; 3)
trabalhar na agricultura pela melhoria da qualidade de vida dos
associados; 4) estimular iniciativas que beneficiem a comunidade; e 5)
proteger a família, a gestante, a criança e o idoso, seja combatendo a
fome e a pobreza, seja reabilitando pessoas portadoras de deficiência.

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade sem dúvida
constituem valiosa parceria com o poder público na busca da melhoria
das condições de vida da sociedade, pelo que ajuizamos conveniente
e justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade
pública estadual.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

475/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 731/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe
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tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Clube da
Melhor Idade Viver e Conviver, com sede no Município de Varginha.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", c/c O art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido Clube é uma entidade sem fins lucrativos, criado no ano

de 2000 com a finalidade de envidar esforços para promover o bem-
estar e conforto de seus associados nas áreas da saúde, educação,
lazer, cultura, bem como para implantar oficinas ocupacionais visando
à construção da cidadania.
Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade sem dúvida

constituem valiosa parceria com o poder público na busca da melhoria
das condições de vida da sociedade, pelo que ajuizamos conveniente
e justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade
pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

731/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°753/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São José do Batatal -
CDCDSJB -, com sede no Município de Ubaporanga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou,
com o objetivo de sanar erro material relativo à denominação da
entidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", c/c o art. 102r XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho em referência é entidade civil, dotada de personalidade

jurídica, sem fins lucrativos, que reverte a totalidade de suas receitas
e rendas à consecução de suas finalidades estatutárias, entre as
quais destacam-se: empreender esforços com vistas à solução dos
problemas da comunidade do distrito onde está situado; promover
atividades culturais e recreativas; combater a fome e a pobreza;
promover ações que visem valorizar o produtor rural, propiciando-lhe
serviços de saúde e subsidiando tecnicamente suas atividades
produtivas.

Infere-se, assim, a oportunidade de se prestar reconhecimento
público às atividades desenvolvidas pela entidade, concedendo-lhe o
almejado título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

753/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 760/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Lar
Infantil São Judas Tadeu, com sede no Município de Itajubá.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar Infantil Lar São Judas Tadeu é uma entidade civil de direito

privado, fundada em 1983, que funciona em regime de semi-internato
e acolhe menores de idade inferior a 13 anos filhos de mães carentes

rÃ"



946
residentes no Bairro do Rebourgeon, em Itajubá, oferecendo-lhes
assistência na área de alimentação, higiene, saúde, educação e
recreação.

E inegável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância para a promoção da qualidade de vida do
segmento social menos favorecido, pelo que ajuizamos conveniente e
justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade
pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

760/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°772/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Chico Rafael, por meio do Projeto de Lei n° 772/2003,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro da Estiva, com sede no Município de Pedralva.

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

Fundamentação
A Associação dos Moradores do Bairro da Estiva tem por finalidade

reivindicar melhoramentos para as comunidades que assiste;
incentivar a união e o espírito de solidariedade entre os moradores,
promovendo atividades culturais, educativas e de lazer; defender o
interesse coletivo em geral, não fazendo distinção de raça, cor,
nacionalidade, credo político, religioso ou condição social.

Pelos princípios que a norteiam, ela se torna merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

772/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
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Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 775/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Dilzon Meio, por meio do Projeto de Lei n° 775/2003,

pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Metropolitano
de Pouso Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
nesse município.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Metropolitano de Pouso Alegre da Sociedade de São

Vicente de Paulo, fundado em 25/5/60, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos.

Sua finalidade é promover atividades beneficenteá; dessa forma,
presta assistência às famílias carentes, fornecendo-lhes gêneros
alimentícios, roupas e medicamentos. Ao desenvolver tais iniciativas,
não faz distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político, religioso
ou condição social. Assim agindo, promove pessoas à margem da
sociedade.

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

775/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 783/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores da Comunidade Cachoeira do Teobaldo e Gerais, com
sede no Município de Buritizeiro.
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Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem o objetivo precípuo de promover o

desenvolvimento da comunidade, realizando obras para melhorar as
condições socioeconômicas dos moradores de Cachoeira do
Teobaldo e Gerais. Para tanto, procura conscientizá-los de suas
possibilidades e potencialidades, levando-os a responder e lutar por
seus anseios e necessidades.

Realizando uma obra de inegável importância social, justa se torna
sua declaração de utilidade pública.

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

783/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 797/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Portadores da Síndrome de Down - Família Down, com
sede no Município de Teófilo Otôni.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, em turno único, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação. de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de

Down tem por finalidade, como o próprio nome sugere, a reabilitação
e a socialização das pessoas portadoras da Síndrome de Down.

No combate aos preconceitos relativos à aceitação do portador da
doença, promove cursos e palestras visando levar a sociedade a
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respeitá-lo.

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora do título que
venha a declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

797/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 822/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Rogério Correia, objetiva

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Padre Francisco
Carvalho Moreira, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Creche Comunitária, fundada em 23/4/84, é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, voltada para o atendimento a crianças de até
6 anos. Sua meta principal é o bem-estar de filhos cujos pais não
dispõem de recursos próprios para satisfazer as suas necessidades
básicas.

Dessa forma, propicia-lhes educação, alimentação e saúde, para
que tenham condições de participar de atividades esportivas, culturais
e de lazer.

O seu trabalho é executado com base nos princípios da ética e de
cidadania, pois objetiva garantir às crianças o direito de crescerem e
se desenvolverem em um ambiente saudável, o mais próximo possível
de uma família bem estruturada e harmônica.

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

822/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

851/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado José Henrique, visa a

declarar de utilidade pública a Creche Monsenhor Geraldo da Costa
Vai de Abre Campo, com sede nesse município.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Monsenhor Geraldo da Costa Vai é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, fundada em 4/6/2001, que tem por finalidade a
prática da filantropia e da assistência social. Seu trabalho pretende
dar atendimento à criança menor de seis anos, contribuindo para o
seu desenvolvimento físico e psicopedagógico, ao oferecer-lhe
alimentação, atividades lúdicas e culturais, além da prática de
esportes.

Para empreender tais atividades, procura parceria com entidades
congêneres e órgãos públicos que atuam diretamente nessa área de
assistência à criança, de forma a atualizar suasdiretrizes de trabalho
e captar recursos para a realização de suas finalidades específicas.

Em razão dos serviços prestados, cuja importância é reconhecida
pelas próprias autoridades do município, consideramos a instituição
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

851/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Manha Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 85712003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Neider Moreira,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros Cidade Jardim, Rosário, Novo Rosário,
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Capelinha, Bicame, Ipanema e Novo Mundo - ASMOB -, localizada
no Município de Cláudio.

Examinada preliminarmente a matéria pela
Constituição e Justiça, que concluiu por si
constitucional idade e legalidade, cabe agora a
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços às pessoas

carentes da região onde se situa, combatendo a fome e a pobreza.
Além disso, promove atividades esportivas e culturais, incentivando a
solidariedade e integração entre os moradores.

E por meio da articulação, do desenvolvimento e da promoção de
ações no âmbito dos problemas sociais, econômicos, educacionais e
de saúde, que a Associação contribui com a comunidade de forma
efetiva. Procura, também, representá-la junto a órgãos públicos e
privados, fazendo reivindicações diversas.

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

857/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 860/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos de FURNASTUR - AMAFURNAS -, com sede no Município de
Formiga.
Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar

preliminarmente o projeto, oportunidade em que o considerou jurídico,
constitucional e legal.

Dando 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 AMAFURNAS é uma entidade civil sem fins lucrativos, que terr

Comissão de
ia juridicidade,
esta Comissão
preceitua o art.

rs
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como finalidade estatutária o desenvolvimento do bem-estar social
e o engrandecimento da comunidade.

Presta incontáveis serviços à população, desde a simples promoção
do desenvolvimento urbanístico local e o incentivo à proteção do meio
ambiente até o estímulo à integração social por meio de encontros,
visando à propagação de informações e debates de questões de
interesse coletivo.

Por implementar diversas ações no Distrito de Pontevila, Município
de Formiga, desde sua fundação, em 1992, nada mais justo que
prestar à Associação a honraria pretendida no projeto, como forma de
reconhecimento à sua destacada importância no âmbito social.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

860/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 881/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela pretende

declarar de utilidade pública o Abrigo Jerônimo de Paula Assunção de
Itapagipe, com sede nesse município.

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

Fundamentação
Fundado em 14/8/97, o Abrigo Jerônimo de Paula Assunção de

Itapagipe é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem como
objetivo principal a assistência social, oferecendo às pessoas carentes
moradia, vestuário e alimentação, além de prestar-lhes assistência
médico-hospitalar, visando à melhoria da sua qualidade de vida.

No campo da assistência à população carente, tem a liberdade de
empreender convênios com associações congêneres, autarquias e
entidades religiosas, que lhe podem fornecer suporte para várias
atividades.
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Vemos, assim, habilitada a referida instituição à outorga do título

de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
881/2003.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 897/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Alberto Pinto Coelho, visa

a declarar de utilidade pública o Asilo Pousada dos Berto da
Sociedade de São Vicente de Paulo de Arcos, com sede nesse
município.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Asilo Pousada dos Berto da Sociedade de São Vicente de Paulo

de Arcos é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve,
essencialmente, atividades de caráter assistencial. Assim, tem como
objetivos abrigar e assistir pessoas idosas de ambos os sexos e
combater a fome e a pobreza.

Em suas iniciativas, não faz distinção de raça, cor, nacionalidade,
credo político, religioso ou condição social. Assim agindo, promove
pessoas à margem da sociedade, soerguendo-as para uma vida mais
digna.

Em vista do caráter filantrópico da instituição, somos favoráveis a
que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

897/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 908/2003
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Leonídio Bouças, por meio do Projeto de Lei n°

908/2003, pretende seja declarado de utilidade pública o Clube da
Melhor Idade de Bem com a Vida, com sede no Município de Pompéu.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube da Melhor Idade de Bem com a Vida, sociedade civil sem

fins lucrativos, tem como principal objetivo congregar pessoas maiores
de 50 anos, proporcionando-lhes atividades de lazer, viagens e
acesso a eventos culturais.

Por meio de tais iniciativas, promove o congraçamento dos seus
associados e também o seu aprimoramento físico, mental e
sociocultural.

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

908/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°910/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 910/2003, do Deputado Rogério Correia,

pretende declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de
Cássia, com sede nesse município.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que o
examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

-
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Fundamentação

O Lar São Vicente de Paulo de Cássia é uma sociedade civil
beneficente sem fins lucrativos e tem como objetivo principal a prática
da caridade cristã por meio da assistência social e da promoção
humana. Procura abrigar pessoas idosas, crianças e adolescentes,
proporcionando-lhes assistência médica e dentária, bem como
fornecendo alimentação, vestuário e medicamentos.

Conclusão
Considerando a exposição de motivos, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n°910/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°911/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei

em epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Lar
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Conceição da
Aparecida.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo é uma entidade civil de direito privado,

fundada em 1994, que tem por objetivo a prática da caridade cristã no
campo da assistência social e da promoção humana. Abriga pessoas
idosas de ambos os sexos, dando-lhes alimentação, vestuário,
medicamento, assistência médico-dentária, moral e religiosa,
organizando dependências necessárias à realização dessas
atividades, bem como para estender esses serviços aos familiares dos
abrigados.

E inegável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância para a promoção da qualidade de vida do
segmento social menos favorecido, pelo que ajuizamos conveniente e
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justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

911/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°914/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Domingos Sávio, objetiva

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica União e Verdade n°
3.240, com sede no Município de Cataguases.

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica,
constitucional e legal. Vem ela agora a este colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica União e Verdade n° 3.240 não tem fins lucrativos e

busca desenvolver um importante trabalho de integração social,
incentivando ações de natureza educacional e cultural, visando à
melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade do Município de
Cataguases. Dentro de suas atividades fins, merecem destaque os
princípios gerais da maçonaria, expressos na Constituição do Grande
Oriente do Brasil, que ela segue e divulga.

Realizando um trabalho de inegável importância, é justo conceder-
lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

914/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 936/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Alberto Bejani, objetiva
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declarar de utilidade pública a Fundação de Integração e Apoio ao
Indivíduo com Necessidades Especiais - Fundação FIAINE -, com
sede no Município de Juiz de Fora.

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica,
constitucional e legal. Vem ela agora a este colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A FIAINE é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que busca apoiar,

técnica e financeiramente, programas que promovam assistência ao
indivíduo com necessidades especiais e a formação de recursos
humanos, por intermédio de eventos científicos e concessão de bolsas
de estudo e pesquisa, em nível de graduação, extensão e pós-
graduação.

Sua diretoria e conselheiros, desde o início, não percebem nenhuma
gratificação, bonificação ou vantagens que venham a descaracterizar
a sua natureza filantrópica. Ademais, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere,
juridicamente constituída.

Vemos, assim, habilitada a referida entidade à outorga do título de
utilidade pública.

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

936/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 967/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em análise

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Criança
Feliz, com sede no Município de Machado.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1, "a", do
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Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Criança Feliz é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, que se destaca por empreender diversas iniciativas em prol
da comunidade.
Tem como objetivo principal a educação infantil para

aproximadamente 50 crianças, com idade até 6 anos, assegurando-
lhes adequado acompanhamento psicopedagógico e alimentação.

Ademais, visa preparar crianças e adolescentes para o exercício da
cidadania, orientando as famílias no processo educacional e de
socialização.

Pela importância social dos objetivos enumerados, podemos
considerá-la perfeitamente habilitada para receber o título declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 976/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 995/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto , o Projeto de Lei n°

995/2003 objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Central
Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede nesse município.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Central Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre

atende a 480 idosos carentes, quer internos em asilos, quer em casas
de família, que recebem orientação e apoio para realizar sua
importante missão. Evidencia-se, pelo trabalho desenvolvido por seus
voluntários, a abnegação e o espírito de amor ao próximo.
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Por oferecer importantes serviços à comunidade, nada mais justo

que lhe seja prestada honraria, como forma de reconhecimento à sua
destacada importância no âmbito assistencial.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

995/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.105/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, a proposição em tela tem por
objetivo instituir o Dia Estadual do Biomédico, a ser comemorado
anualmente em 20 de novembro.

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no "Diário do
Legislativo" em 26/9/2003 e, em seguida, distribuído a esta Comissão,
a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral;
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional, e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim, no que tange à
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela
União estão estabelecidas no art. 22 da Lei Maior.

A regra básica para a delimitação da competência do Estado está
consagrada no § 1° do art. 25 da Carta brasileira. E a chamada
competência residual, que reserva ao Estado as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do município.
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comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte de quaisquer das entidades componentes do sistema federativo.
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do
Estado para a edição de normas sobre a matéria.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes
do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz menção
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição.

Por outro lado, cabe-nos apresentar emenda à proposição,
atribuindo ao art. 1° redação condizente com a boa técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.105/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. V - Fica instituído o Dia Estadual do Biomédico, a ser

comemorado anualmente em 20 de novembro.".
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Antônio

Carlos Andrada - Gilberto Abramo - Leonardo Moreira - Ermano
Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.108/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia do Genealogista Mineiro,
a ser comemorado anualmente em 20 de novembro.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, 'a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no "Diário do
Legislativo" e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de
ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.
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Fundamentação

Vale lembrar que a República Federativa do Brasil caracteriza-se
essencialmente pela repartição de competências entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos dotados de
autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de
competência legislativa própria, respeitados os limites materiais
estampados no ordenamento jurídico.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral;
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional, e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim, no que tange à
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela
União estão estabelecidas no art. 22 da Lei Maior.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § l°do
art. 25 da Carta brasileira. E a chamada competência residual, que
reserva ao Estado as matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte de quaisquer das entidades componentes do sistema federativo.
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do
Estado para a edição de normas sobre a matéria.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes
do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz menção
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela •juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.108/2003, na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Antônio

Carlos Andrada - Gilberto Abramo - Leonardo Moreira - Ermano
Batista.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 3612003

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 8812003 o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n°
36/2003, que altera a Lei n° 5.301, de 16/10/69, que contém o
Estatuto da PMMG, e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 718/2003, 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, constitucionalidade e legalidade do projeto
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Em virtude da aprovação de requerimento com fulcro no art. 183 do
Regimento Interno, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Segurança Pública para exame, a qual se manifestou pela aprovação
da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame da matéria, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo acrescentar, ao rol de modalidades de

promoção aplicáveis aos militares da ativa pertencentes ao quadro de
praças, a promoção por tempo de serviço.

Nos termos da Lei n° 5.301, de 1969, que contém o Estatuto da
Policia Militar, estão previstas as possibilidades de promoção por
antigüidade e merecimento, concedidas duas vezes por ano, nos dias
21 de abril e 10 de outubro. Existem, ainda, outras modalidades de
promoção, que poderão ser concedidas a qualquer tempo, quais
sejam a promoção por necessidade do serviço, as concedidas em
virtude de ato de bravura, "post mortem" ou por incapacidade
superveniente, devida a praça que se encontre no quadro de acesso.

O instituto da promoção constitui uma forma de ascender na carreira
• tem por fundamento a valorização do servidor público, o que justifica
• proposta de se conceder aos Cabos e Soldados da ativa a
promoção por tempo de serviço.

Ao alterar a Lei n° 5.301, de 1969, introduzindo mais um mecanismo
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de valorização dos serviços prestados no combate à criminalidade,
a proposição o faz dando nova redação aos arts. 206, 207 e 214, que
tratam das promoções das praças da Polícia Militar.

Com efeito, a promoção pelo implemento de tempo de serviço no
efetivo exercício de graduação militar, na forma proposta, a ser
concedida duas vezes por ano, nos dias 19 de junho e 25 de
dezembro, cuida de recompensar os que se mantiveram por longo
tempo no exercício do cargo.

Observe-se que, para obter a promoção a que se refere o projeto, o
Cabo e o Soldado deverão ter, no mínimo, dez anos de efetivo
exercício na mesma graduação, observados determinados requisitos,
como estar pelo menos no conceito B-24, nos termos do Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado, e estar apto no treinamento
policial básico.

Ressalte-se, ainda, que das vagas existentes para a graduação de
30-Sargento, 50% serão preenchidas mediante a promoção por tempo
de serviço, com preferência para o militar que tiver maior tempo de
efetivo exercício na graduação.

Não obstante, está assegurada, nos termos da proposição, a
promoção por tempo de serviço ao Soldado que, na data da
publicação da lei, tiver cumprido os requisitos estabelecidos para a
sua obtenção, independentemente das datas fixadas pelo Estatuto.

Reconhecemos o indubitável mérito da iniciativa proposta, porque
busca o reconhecimento dos esforços realizados pelos Soldados e
Cabos da Polícia Militar no desempenho de suas funções ao longo
dos anos, além de concorrer para a sua melhoria dentro da
corporação, em beneficio da segurança da coletividade.

Por oportuno, com base em nota técnica elaborada pela Polícia
Militar e encaminhada pelo Subsecretário da Casa Civil por meio do
Ofício n° 24/2003, algumas modificações serão feitas, pelas seguintes
razões: a primeira consiste em corrigir erro material quanto à data de
19 de junho, fixada para a concessão da promoção, uma vez que a
correta deverá ser 9 de junho, quando se comemora o aniversário da
Polícia Militar.

A segunda se refere à exigência de estar apto no treinamento
policial, um dos requisitos para a obtenção da promoção por tempo de
serviço.
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A terceira visa aprimorar a redação do § 2 0 do art. 214 do

Estatuto, a que se refere o art. 2 0 da proposição, no que concerne à
inscrição do Cabo no curso de formação especifico, desde que tenha
preenchido todos os requisitos para promoção a 30-Sargento e se
enquadre dentro das respectivas vagas.

Ainda no que diz respeito ao art. 214 do Estatuto, e por último,
impõe-se acrescentar-lhe o § 5 0, objetivando assegurar aos Cabos
dispensados definitivamente, em decorrência de ato ou tato
proveniente do serviço, devidamente apurados, condições especiais
de treinamento para promoção por tempo de serviço.

Finalmente, com relação à Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, manifestamo-nos contrários à
sua aprovação, uma vez que o Estatuto já cuida da matéria.

Quanto ao Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Segurança Pública, esclarecemos que as medidas por ele propostas,
embora demonstrem a preocupação com as categorias de praças,
comprometem a carreira militar, que tem por base a hierarquia e a
disciplina.

A prevalecer a regra proposta, qual seja a de conceder uma
vantagem pessoal aos Cabos que não se enquadrarem dentro das
respectivas vagas, correspondente à diferença entre o vencimento
básico de Cabo e o de 3°-Sargento, estaria se desrespeitando a
ordenação dentro da estrutura da Policia Militar.

Assim é que manifestamo-nos contrários à aprovação do
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°

36 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, e pela rejeição
da Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública.

SUBSTITUTIVO N°2
Altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o

Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

Art. 1° - Os arts. 206 e 207 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 206 - Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças da

rÃ'
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Polícia Militar a graduação ou classe superior e será concedida
pelo Comandante-Geral da corporação duas vezes por ano, nos dias
9 de junho e 25 de dezembro.

Art. 207 - A promoção será concedida por antigüidade, merecimento,
tempo de serviço, necessidade de serviço, ato de bravura ou 'post
mortem', respeitado o disposto no art. 206 e o número de vagas
existentes.

§ 1° - A promoção por tempo de serviço é exclusiva de Cabos e
Soldados da ativa.

§ 2° - A promoção por necessidade de serviço, ato de bravura ou
'post mortem' poderá ser concedida em qualquer época.

§ 30 - Excetua-se do disposto neste artigo a promoção a Cabo e a
30-Sargento, que obedecerá ao disposto no art. 6 0 deste Estatuto.".

Art. 2° - A Seção V do Capítulo II da Lei n° 5.301, de 16 de outubro
de 1969, passa a denominar-se "Da Promoção por Tempo de Serviço
e por Antigüidade", passando o art. 214 a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado e
ao Cabo que tiver, no mínimo, dez anos de efetivo exercício na
mesma graduação e que satisfizer os seguintes requisitos:

- estar, no mínimo, no conceito 6-24 ou equivalente, nos termos da
Lei n° 14.310, de 16 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais;

II - estar, exceto o Soldado, apto no treinamento policial básico ou
equivalente, nos termos de normatização administrativa baixada pelo
Comandante-Geral;

III - não estar "sub-judice", nos termos deste Estatuto.
§ 1° - Das vagas existentes para a graduação de 3 0-Sargento até a

data da promoção, 50% (cinqüenta por cento) serão preenchidas
mediante promoção por tempo de serviço, com preferência para o
militar que tiver maior tempo de efetivo exercício na graduação.

§ 20 - O Cabo que preencher os requisitos para promoção a 3°-
Sargento e se enquadrar dentro das respectivas vagas será inscrito,
automaticamente, em curso de formação específico, ficando a
promoção condicionada a seu aproveitamento no curso.

§ 3° - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo
independe da realização do curso de formação específico.
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§ 4° - A promoção por antigüidade cabe à praça mais antiga da

graduação, satisfeitos os requisitos previstos neste capítulo.
50 - Aos Cabos dispensados definitivamente, em decorrência de

ato ou fato proveniente do serviço, devidamente apurados, serão
asseguradas condições especiais de treinamento para promoção por
tempo de serviço.".

Art. 30 - O Soldado que, na data de publicação desta lei, houver
cumprido os requisitos estabelecidos no art. 214, "caput", e § 10 a 30
da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, será, no prazo de até
noventa dias, beneficiado com a promoção por tempo de serviço,
independentemente das datas para promoção definidas naquela lei.
Parágrafo único - As instituições militares promoverão as

adaptações que se fizerem necessárias na quantidade e na agenda
anual de realização de cursos para atender à demanda gerada pelo
disposto no § 20 do art. 214 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de até noventa dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Domingos Sávio, relator - Fábio Avelar -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°916/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela
visa alterar dispositivo da Lei n° 12.081, de 12/1/96, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Manhuaçu o
imóvel que menciona.

Publicada em 7/8/2003, foi a matéria encaminhada a esta Comissão
para exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e
legal, conforme prevê o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A lei que se pretende alterar autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Santana do Manhuaçu, destinando-o à
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construção de terminal rodoviário, meta que até hoje não foi
concretizada.

Estando o imóvel ocioso, e tendo o município necessidade dele para
implantação de unidades administrativas de saúde e educação, o
autor da matéria propõe a mudança da condição imposta no ato da
doação, dando nova destinação ao imóvel, atento ao fato de que os
bens públicos devem estar sempre direcionados à efetividade do bem
comum.
O § 1 0 do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que

regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da administração pública e dá outras
providências, estabelece que, cessadas as razões que justificaram a
doação, o bem será revertido ao patrimônio da pessoa jurídica
doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. A hipótese, no caso
em questão, é a da doação condicionada, que vincula o uso do imóvel
a fins de interesse público; por isso mesmo, descumprida a condição,
ele volta ao patrimônio do doador.

Para que isso não aconteça, já que o município dele necessita, faz-
se necessária, então, a correção da cláusula de finalidade original,
dentro dos parâmetros legais. Essa condição imposta no ato da
doação é decorrente da indisponibilidade do interesse público e
constitui uma restrição à liberdade administrativa.

Para que se tenha certeza da cláusula de destinação a ser dada ao
imóvel e para que não haja necessidade de nova lei para alterá-la
futuramente, foi solicitado ao Prefeito Municipal de Santana de
Manhuaçu que informasse a finalidade a ser dada ao bem quando da
transferência de titularidade ao patrimônio do município.

Em resposta, a mencionada autoridade reafirmou a necessidade de
se utilizar a área especificamente para a construção de unidade de
saúde, em vista do que devemos apresentar um substitutivo à matéria.

Não contrariando as disposições legais em vigor, está, a nosso ver,
o projeto apto a tramitar na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 916/2003, na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
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Altera a Lei n° 12.081, de 12 de janeiro de 1996, que autoriza o

Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de
Santana do Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - O parágrafo único do ali. 1° da Lei n° 12.081, de 12 de

janeiro de 1996, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Santana do Manhuaçu, passa a ter a
seguinte redação:

"Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de unidade de saúde.".

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Antônio Carlos Andrada - Gustavo Valadares - Leonardo
Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.026/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.02612003, do Governador do Estado, altera o
parágrafo único do ali. 40 da Lei n° 11.393, de 6/1/94, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/9/2003, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça,
de Turismo, Industria e Comércio e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, emitir
parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Fundamentação
O projeto em epígrafe tem por objetivo prorrogar o prazo para

concessão de financiamentos com recursos do Fundo de Incentivo à
Industrialização - FIND -, que se expira em 1 0/1/2004, conforme
estabelece o parágrafo único do ali. 4 0 da Lei n° 11.393, de 6/1/94. A
redação original do mencionado dispositivo é a seguinte:

"Ali. 4°-...
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será
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de 10 (dez) anos contados da data da vigência desta lei, facultado
ao Poder Executivo propor a sua prorrogação, baseado na avaliação
de desempenho do fundo.".

A nova redação proposta dispõe que o prazo para concessão de
financiamento será de dez anos, contado a partir de 6/1/2004. O
conteúdo restante da norma fica inteiramente preservado.

A prorrogação do prazo em si não encontra nenhum óbice jurídico
formal. A matéria está inserida no âmbito da iniciativa privativa do
Governador, à luz do que determina o art. 66 da Constituição do
Estado. Por razões óbvias, o assunto está compreendido na esfera de
competência legislativa estadual.

Quanto ao conteúdo, verifica-se, na mensagem encaminhada pelo
Chefe do Executivo, sólida argumentação para justificar a viabilidade
técnica de se prorrogar a vigência do referido Fundo, ente contábil que
hoje "representa o principal instrumento creditício em operação no
Estado." Afinal, o FIND se destina a financiar programas de
desenvolvimento industrial e agroindustrial e a apoiar a implantação, a
relocalização, a expansão, a modernização e a readequação de
unidades instaladas ou a serem instaladas no território mineiro. Como
resultado disso, nos últimos anos, diversas empresas se instalaram ou
ampliaram sua atuação no Estado. Segundo consta na referida
mensagem, em 8 anos, 30 mil novos empregos, diretos ou indiretos,
foram gerados.

Como se verifica, a proposta em análise atende a objetivos
fundamentais da República, expressos, entre outros, nos arts. 1°, 3 0 e
170 da Constituição Federal, a exemplo da promoção do
desenvolvimento econômico, da redução das desigualdades sociais,
da erradicação da pobreza e da busca do pleno emprego. Em outros
termos, o projeto em análise confere mais densidade a valores
constitucionais fundamentais.

E preciso, porém, promover pequenos ajustes na redação do
projeto, aproveitando-se o ensejo para corrigir um equívoco que já
constava do texto original da lei. A parte final do parágrafo único do
art. 40 (tanto na lei quanto no projeto) faculta ao Executivo propor a
prorrogação da concessão do financiamento, com base na avaliação
de desempenho do referido Fundo.

Se bem entendido, esse comando é inteiramente desnecessário.
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Independentemente de qualquer autorização legal, o Governador
do Estado, que detém a prerrogativa constitucional de iniciar o
processo legislativo, sempre poderá propor ao Legislativo a
prorrogação da vigência do Fundo, desde que haja razões de ordem
técnica para tanto. O conteúdo do citado parágrafo já consta na
Constituição da República e na Carta Estadual. A lei não deve conter
palavras inúteis, que sirvam apenas para dificultar a sua intelecção.
Trata-se, até mesmo, de uma questão de segurança jurídica.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.02612003 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 4° -
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será

de dez anos contados a partir de 6 de janeiro de 2004.".
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonidio Bouças, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.029/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o Projeto de Lei n°
1.02912003 dispõe sobre a edição da tabela de referencial de
honorários médicos.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/9/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise estabelece como competência do

Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais "a edição
da tabela referencial de honorários para os procedimentos médicos a
serem adotados pelos médicos e pelas instituições de saúde privadas,
filantrópicas e outras, bem como pelos planos privados de assistência
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à saúde que mantêm convênio com os médicos do Estado".

Inicialmente, cabe-nos ressaltar que o inciso XVI do art. 22 da
Constituição da República fixa a "organização do sistema nacional de
emprego e condições para o exercício de profissões" como matéria de
competência privativa da União. Por se tratar de tema de interesse
nacional, o Estado deve observar as normas elaboradas pela União,
não podendo dispor a respeito.
O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina

constituem, em seu conjunto, uma autarquia federal classificada,
segundo Diógenes Gasparini, como corporação pública, por se tratar
de uma "associação de pessoas voltadas para o alcance de um fim"
("Direito Administrativo", 5a edição, São Paulo, Saraiva, 2000, p. 271).
Assim, cada Conselho é dotado de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia administrativa e financeira e tem a finalidade
de fiscalizar o exercício das profissões.

O art. 20 da Lei Federal n° 3.268, de 1957, que instituiu a citada
autarquia, determina que os Conselhos são os órgãos supervisores da
ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, os
julgadores e os disciplinadores da classe médica. Por seu turno, o art.
30 determina que o Conselho Federal terá como sede a Capital do
País e jurisdição em todo o território nacional, ficando a ele
subordinados os Conselhos Regionais, sediados nas Capitais dos
Estados.

Com relação aos honorários estabelecidos para os procedimentos
médicos, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução n°
1.673/2003, adotando como padrão mínimo e ético de remuneração
para o Sistema de Saúde Suplementar a Classificação Hierarquizada
de Procedimentos Médicos elaborada pela Associação Médica
Brasileira - AMB.

Em vista dos argumentos apresentados, o projeto em análise não
pode prosperar nesta Casa: além de tratar de matéria de competência
legislativa privativa da União, seu comando se destina a autarquia
federal.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.029/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Antônio Carlos Andrada -
Ermano Batista.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI ('4° 1.050/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°
1.050/2003 define diretrizes para a política de atenção integral aos
portadores da doença de Parkinson no âmbito do Sistema Unico de
Saúde - SUS - e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/9/2003, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, esclarecemos que a síndrome de Parkinson é uma

doença degenerativa do sistema nervoso central, progride lentamente,
sua causa não é conhecida e, em geral, acomete pessoas idosas.

O projeto em análise determina que o SUS deverá prestar atenção
integral à pessoa portadora da síndrome de Parkinson,
estabelecendo, para tanto, as diretrizes a serem observadas. Dispõe
que as ações programáticas relativas à doença serão definidas em
"normas técnicas a serem elaboradas pelo Poder Executivo, nas quais
se estabelecerão as diretrizes para a política no âmbito estadual".
Além disso, obriga a direção estadual do SUS, bem como as
municipais, a garantir "o fornecimento universal dos medicamentos,
além das demais formas de tratamento, com a disponibilização de
profissionais das diversas áreas, de modo a prestar integral atenção à
pessoa portadora da doença de Parkinson".

O art. 24, XII, da Constituição da República estabelece a defesa da
saúde como matéria de competência concorrente: à União cabe
elaborar as normas gerais e ao Estado, suplementar a legislação
federal de modo a atender as próprias peculiaridades.

Ao dispor especificamente sobre a matéria, a Carta Magna, em seu
art. 196, declara que a saúde é dever do Estado e direito de todos,
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garantido mediante a "redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação". Em seguida, no art. 198,
determina que as 'ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único". A
direção desse sistema é única, conforme determina o art. 198, mas,
no âmbito do Estado, é exercida pela Secretaria da Saúde.

O SUS foi criado pela Lei n° 8.080, de 1990, com o objetivo de
implementar as diretrizes traçadas pela Constituição da República,
com ênfase na descentralização dos serviços prestados à sociedade
pela União, pelos Estados e pelos municípios, os quais compartilham
essa responsabilidade. Entre os objetivos do SUS, o art. 5° da citada
norma aponta a assistência às pessoas por intermédio de ações
visando a promoção, proteção e recuperação da saúde, mediante a
realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas.
Complementando tais disposições, o art. 60, 1, "d", inclui no campo de
atuação do SUS as ações relativas a assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.

Destaque-se, ainda, no âmbito do SUS a existência da Comissão
Intergestores Tripartite, instituída pela Portaria n° 1.180, de 1991,
conforme a Resolução n°2, de 1991, do Conselho Nacional de Saúde.
Trata-se de uma instância colegiada destinada a promover a
negociação e articulação entre os gestores dos três níveis de governo
para a regulamentação e a operacionalização das políticas de saúde
no âmbito do SUS.

Ressalte-se, também, a Política Nacional de Medicamentos,
desenvolvida pelo SUS e responsável pela elaboração da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME -, com o objetivo
garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos, a promoção de seu uso racional e o acesso da
população àqueles considerados essenciais.

Por seu turno, o Programa de Assistência Farmacêutica cuida do
abastecimento da rede ambulatorial do SUS com medicamentos
distribuídos mediante prescrição médica, incluindo a conservação e o
controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica, o
acompanhamento e a avaliação de seu uso.

No dia 1°/10/2003, foi promulgada a Lei Federal n° 10.741, que
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dispõe sobre o Estatuto do Idoso e assegura, em seu art. 15, a
atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS, incluindo a
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos,
caso da síndrome de Parkinson.

Noticia veiculada pelo "site" do Ministério da Saúde informa que o
SUS está distribuindo, gratuitamente, todos os medicamentos
existentes no mercado brasileiro relacionados à doença de Parkinson
e que o tratamento será realizado nos Centros de Referência em
Assistência à Saúde do Idoso. Os medicamentos são adquiridos pela
Secretaria da Saúde, e, para este ano, a previsão de gastos é da
ordem de R$483.000.000,00.

Em Minas Gerais, a Lei n° 13.317, de 1999, que contém o Código de
Saúde do Estado, estabelece as normas para a promoção e a
proteção da saúde e define o que compete ao Estado no que se refere
ao SUS. Ademais, a Lei n° 14.133, de 2001, que dispõe sobre a
Política Estadual de Medicamentos, determina, em seu art. 5 0, que a
Secretaria da Saúde elaborará, anualmente, o Plano Estadual de
Assistência Farmacêutica, que definirá os medicamentos a serem
incluídos na Relação Estadual de Medicamentos, atualizada com base
na RENAME.

Portanto, a obrigatoriedade, instituída por lei em sentido estrito, de o
Estado fornecer especificamente determinado tratamento ou
medicamento à população contraria os preceitos do SUS e fere a
legislação federal disciplinadora da matéria. A definição da política de
saúde no Estado, até mesmo no que tange ao oferecimento de
tratamentos e medicamentos à população, ocorre por meio de
negociação e articulação, implementadas pela Comissão Intergestores
Tripartite, que possui competência para, de forma planejada com
todos os entes da Federação, definir as políticas de saúde nos três
níveis de governo. Ademais, a patologia de que trata a proposição em
tela já é objeto de programa dos gestores do SUS.

Por fim, não cabe a lei estadual estabelecer comando direto nem
instituir obrigação para direção municipal do SUS, pois a legislação
federal sobre a questão já estabelece o que compete a cada ente da
Federação. Além disso, a Constituição da República consagrou o
município como entidade federativa, integrando-o na organização
político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, conforme o
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disposto nos arts. 1°, 18, 29, 30 e 34, VII, "c". Dessa forma, o
município organiza a si próprio por meio de Lei Orgânica Municipal e
de leis municipais.

Assim sendo, embora seja louvável a iniciativa do autor, o projeto
apresenta vícios insanáveis de antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade, os quais o impedem de prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.050/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Antônio Carlos Andrada - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.062/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, a proposição em epígrafe

tem por objetivo seja alterado o art. 10 da Lei n° 13.136, de 12/1/99,
que institui o Dia do Consumidor de Minas Gerais.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", de 18/9/2003 e a
seguir encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete
examiná-lo preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe esclarecer que, enquanto o art. l' da Lei n° 13.136 institui tão-

somente o Dia do Consumidor de Minas Gerais, a ser comemorado
anualmente no dia 13 de setembro, a proposição em exame pretende
que essa data seja dedicada também à classe das donas-de-casa.

A justificativa apresentada para essa proposta é a de que "um dos
mais significativos segmentos finais da cadeia de consumo é
justamente o das donas-de-casa."

Note-se: embora todo cidadão seja potencialmente um consumidor,
forçoso reconhecer que as donas-de-casa também o são; além disso,
a proposição efetivamente muda o enfoque da honraria, deixando em
segundo plano o consumidor como objeto da homenagem. Ainda
assim, não se pode afirmar que a proposta de alteração da lei encerre
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em si mesma vício de ordem jurídica.

No tocante ao exame de competência para deflagrar o processo
legislativo, cumpre-nos trazer à baila o art. 65 da Carta Estadual, o
qual prevê, entre outras coisas, que a iniciativa de lei ordinária cabe a
qualquer membro da Assembléia Legislativa.

A luz dessas considerações, está clara a capacidade desta Casa em
dispor sobre o assunto. Além do mais, a espécie legislativa adequada,
que, no caso, é a lei ordinária, e a autoridade competente para iniciar
o processo legislativo estão em harmonia com o ordenamento
constitucional vigente; vale dizer, a proposição não encontra óbice
quanto à iniciativa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.062/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 24 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 16/10/2003
Presidência do Deputado André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da
Secretária Adjunta Renata Maria Paes de Vilhena - Palavras do
Secretário João Leite - Palavras do Sr. Luiz Aureliano Gama de
Andrade - Palavras do Secretário Bilac Pinto - Palavras da Secretária
Maria Emilia Rocha Mello - Palavras do Secretário Adjunto Hely
Tarqüínio - Palavras do Secretário Adjunto Luiz Flávio Sapori
Palavras do Secretário Adjunto João Antônio Filocre Saraiva -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José Henrique - Laudelino Augusto
- Leonardo Moreira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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

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

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
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a Exma. Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretária de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; o Exmo. Sr. Deputado
João Leite da Silva Neto, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes; a Exma. Sra. Renata Maria Paes de Vilhena,
Secretária de Estado Adjunta de Planejamento e Gestão; e os Exmos.
Srs. João Antônio Filocre Saraiva, Secretário de Estado Adjunto da
Educação, representando a Secretária Vanessa Guimarães Pinto;
Hely Tarqüínio, Secretário de Estado Adjunto da Saúde,
representando o Secretário Marcus Vinícius Caetano Pestana; Luiz
Flávio Sapori, Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social,
representando o Secretário Lúcio Urbano da Silva Martins; Luiz
Aureliano Gama de Andrade, representante do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social; Deputado Bilac Pinto,
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Esta reunião integra um conjunto de audiências

que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais está
realizando em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão,
com a finalidade de discutir o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para 2004-2007.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Casa, por meio da Mesa e com a aprovação dos Deputados e

Deputadas, criou a Comissão de Participação Popular, que tenho a
honra de presidir. Um de seus objetivos é abrir no processo legislativo
oportunidades de participação e expressão da vontade popular, das
idéias e sugestões da sociedade civil, seja através de projetos de lei
sem a exigência mínima de 10 mil assinaturas, seja através da
convocação de audiências para debater assuntos específicos durante
o período de tramitação do PPAG, do PMDI e da LDO. Em seu
Regimento Interno, a Comissão prevê um prazo para consultas
populares. Por isso propôs ao Governo do Estado parceria para, no
mês de outubro, época em que se apresentam emendas à LDO, ao
PPAG e ao PMDI, realizar um conjunto de audiências públicas com o
objetivo de tornar públicos esses projetos, suas diretrizes e as metas
estratégicas do Poder Executivo Estadual. Nos trabalhos em grupo
desenvolvidos nessas audiências, os projetos que compõem os
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planos do Governo serão submetidos a avaliação por parte da
sociedade civil, possibilitando-se a apresentação de sugestões.

Na parte da manhã, haverá a exposição de políticas públicas sociais
pelos Secretários e Secretárias. O final da manhã será dedicado ao
debate geral para esclarecer dúvidas. A discussão mais específica
ocorrerá nos grupos, na parte da tarde.

O PPAG veio estruturado em torno de 30 projetos, que foram
agrupados. Cada um será objeto de uma apresentação especifica do
bloco social, à tarde. Nos grupos, as sugestões serão incorporadas a
um relatório que será apresentado em Plenário. De posse desse
relatório, o Presidente da Comissão de Participação Popular
designará um Deputado relator, e as sugestões serão transformadas
em emendas da referida Comissão.
Assim como os Deputados podem apresentar emendas ao

orçamento, ao Plano Plurianual, as sugestões que vierem dos debates
em grupos, hoje à tarde, poderão ser transformadas em emendas da
Comissão de Participação Popular. O prazo de apresentação de
emendas se encerra no dia 3/11, e, durante o mês de novembro, uma
comissão especial, que tem a coordenação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, analisará o conjunto das
emendas, seja da Comissão, seja dos demais Deputados.

Agradeço a presença de vocês que atenderam o convite da
Assembléia Legislativa. Esse bloco de políticas públicas é
fundamental para o Estado de Minas Gerais; são direitos de cidadania
e dizem respeito diretamente à vida do cidadão. Quero também, em
nome da Secretária Renata, agradecer a participação da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, compartilhando a organização
deste evento. E um evento que foi organizado com uma cooperação
técnica muito grande entre a SEPLAG e os assessores da Assembléia
Legislativa. Agradeço a presença dos Secretários e Secretários
Adjuntos e quero dizer que o trabalho não pára nessas audiências.
Já estamos construindo, com a SEPLAG, uma fórmula de

monitoramento da execução do Plano Plurianual. E bom que se tenha
um plano para Minas. Há muito tempo não se tem essa noção de
planejamento para o Estado. E muito bom que a Assembléia abra
essa participação para que as pessoas aperfeiçoem a proposta do
Plano apresentada pelo Governo, mas é mais importante que o Plano
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para enfeitar mesa de Deputado, estante de Secretário e ficar na
encadernação; queremos um plano para ser utilizado no cotidiano;
daí, a participação popular ser um vetor importante de garantia da
própria tradução do plano em iniciativas concretas. Muito obrigado a
todos.

Palavras da Secretária Adjunta Renata Maria Paes de Vilhena
Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a

oportunidade e parabenizar a Assembléia Legislativa pela iniciativa de
parceria com o Executivo. E uma parceria que, pela primeira vez,
proporciona uma discussão tão ampla e tão participativa da
elaboração do planejamento estratégico de Minas Gerais. E uma
forma de dar publicidade e de coletar sugestões da sociedade para
aprimoramento do nosso plano.

Cumprimento o Deputado André Quintão, Presidente da Comissão
de Participação Popular, que está coordenando essa iniciativa, e os
colegas do Executivo, que têm sido nossos companheiros nesta tarefa
de elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
- e do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, juntamente
com a Lei do Orçamento. Pela primeira vez houve um trabalho
totalmente integrado, em que pudemos construir, de forma conjunta, a
peça orçamentária.

Tentarei dizer o que foi o processo de construção do planejamento
estratégico de Minas Gerais. O planejamento estratégico começou
com a elaboração do PMD!, que é um plano estratégico indicativo
para o futuro de Minas Gerais, construído num horizonte de 20 anos.
Começamos a construção do Plano com um documento elaborado
pelo BDMG, o "Minas Século XXI", que contém um diagnóstico de
todas as potencialidades do Estado de Minas Gerais.

No "Minas Século XXI", eles nos mostram claramente, por meio
desse diagnóstico, a situação presente, em que estamos atualmente,
em que Minas Gerais está inserida. A partir, então, desse diagnóstico,
foram construídos cenários exploratórios para Minas Gerais que
mostram oportunidades e riscos que o Estado pode enfrentar, ou seja,
aonde podemos chegar. Eles foram construídos com base em
análises dos contextos mundial, nacional e estadual. Foi feita uma
série de projeções e de cruzamentos. A partir daí, tivemos um
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indicativo de aonde Minas Gerais pode chegar, de acordo com
quatro cenários bastante detalhados.

A partir do diagnóstico e do conhecimento sobre aonde poderíamos
chegar, era importante saber também aonde queríamos chegar. Foi
pedido a alguns membros do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social que, de forma bastante livre, escrevessem a
"Carta do Futuro" e imaginassem como, daqui a 20 anos, estaria
Minas Gerais. Eles poderiam colocar ali todos os seus sonhos para
construir um futuro desejado para a população mineira. As cartas,
então, deram-nos o indicativo para a visão de futuro e de onde
gostaríamos de estar inseridos daqui a 20 anos.

A partir desse momento, foram elaboradas as orientações para o
Governo e extraídas três opções estratégicas e também uma agenda
de prioridades. Isso foi construído de forma intensa e em conjunto, por
meio do Colegiado de Gestão Governamental, do qual participam o
Governador, todos os Secretários, Secretários Adjuntos e
Subsecretários. A agenda de prioridades tornou-se comum entre o
Governo e a sociedade, a partir do momento em que foi levada para o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. As sugestões da
sociedade participativa que faz parte do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social foram inseridas por meio das
suas representações. A partir daí, descobrimos como operacionalizar
todo o planejamento estratégico. Chegamos, então, às iniciativas
estratégicas que serão desdobradas no PMDI e no PPAG.
O PPAG é composto do Geraes, um conjunto de projetos

estruturadores - mais à frente, explicarei o que significam esses
projetos -, e dos programas prioritários. E importante destacar que
essas iniciativas estratégicas são o elo entre o planejamento de longo
prazo e a forma de operacionalizarmos isso, de tornarmos realidade
todo o estudo prospectivo feito.

Obviamente, tudo isso se materializa na Lei Orçamentária, que está
totalmente integrada com o Plano. A partir do momento em que se lê
PMDI com PPAG, isso é fielmente retratado na Lei Orçamentária, em
que estão todos os programas, com as metas físicas e financeiras. O
orçamento passa a ter uma transparência e uma visibilidade muito
maior que a que se tinha até então. Há uma perfeita consonância
entre o Plano e o orçamento. Pela primeira vez, elaboramos um



982
orçamento com base em planos, ações e programas indicados
pelas iniciativas estratégicas traçadas pelo Colegiado de Gestão e
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Agora temos
uma visão em conjunto de como materializarmos tudo isso. Em
primeiro lugar, foi planejada uma visão de futuro definida para tornar
Minas Gerais o melhor Estado para se viver.

Minas Gerais é a segunda economia do País, e não é compatível
com isso estar em 11° lugar em termos de IDH. Desejamos realmente
ter orgulho de viver em Minas Gerais; queremos que este Estado
apresente todas as condições para que a população tenha uma
melhor qualidade de vida.

Depois da visão de futuro, três opções estratégicas foram definidas.
A primeira é reorganizar e modernizar a administração pública
estadual, por meio da implantação do choque de gestão, tão falado e
discutido. Inclusive foi aprovado nesta Casa um primeiro conjunto de
projetos de lei e emendas à Constituição que possibilitarão
materializar esse choque de gestão e transformar uma administração
em que toda valorização se dava pelo critério do tempo de serviço.
Hoje, a administração é voltada para resultados, desempenho e
valorização daqueles que nela estão inseridos.

Outra opção estratégica é promover o desenvolvimento econômico e
social em bases sustentáveis. Hoje, o modelo de desenvolvimento
prioriza o capital humano, principalmente em questões de saúde,
educação, trabalho e meio ambiente, trazendo qualidade de vida para
todos os cidadãos mineiros. Além disso, também, recuperar o vigor
turístico de Minas Gerais, fazer com que o Estado esteja inserido nas
grandes discussões e desafios nacionais e seja um exemplo de
gestão empreendedora.

A partir das opções estratégicas, foram traçados os dez objetivos
prioritários e a carteira de projetos estruturadores. Falarei
separadamente sobre cada um desses objetivos. Quero lembrar que
todos foram elaborados por um colegiado ampliado, com a
participação efetiva do Governador, de todos os Secretários, dos
Secretários Adjuntos e dos Subsecretários; e discutidos,
incorporando-se as sugestões feitas pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social.

O primeiro objetivo é melhorar substancialmente a segurança dos
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mineiros, principalmente na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, contando o agravamento dos índices de criminalidade.
Uma das primeiras iniciativas foi a criação da Secretaria de Defesa
Social, que vem desenvolvendo programas que buscam a integração
das suas ações com a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros, com um banco de dados unificado e um serviço de
inteligência, todos trabalhando de forma coordenada.

O segundo objetivo é prover a infra-estrutura requerida por Minas
Gerais, com ênfase na ampliação, recuperação e melhoria da malha
rodoviária e do saneamento básico. Sabemos que infra-estrutura,
inclusive do saneamento básico, é uma questão prioritária para
promover o desenvolvimento econômico. Assim, esse foi destacado
como um dos objetivos estratégicos, contendo uma das metas que
consideramos mais relevantes, que é interligar, com asfalto, 224
municípios de Minas Gerais, e, ao mesmo tempo, aumentar a
cobertura e o fornecimento de água tratada, sistema de esgoto e
coleta de lixo a todos os municípios mineiros.

Outro objetivo é melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, por
meio da oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente na
educação, saúde e habitação. Obviamente, não há somente
educação, saúde e habitação, mas prioritariamente essas três áreas,
buscando ações preferencialmente integradas com as diversas áreas
do Governo, com focos definidos e com metas específicas, para
diminuir a mortalidade infantil, aumentar o número de equipes de
médicos de família, descentralizar o atendimento à saúde, expandir e
melhorar a educação fundamental, universalizar o ensino médio,
diminuir os índices de defasagem habitacional, enfim, implementar
uma série de ações para melhorar a qualidade de vida no Estado.

Não há prioridade entre esses objetivos estratégicos, todos têm a
mesma importância, que é a de intensificar a atuação do Governo nas
gestões do meio ambiente transformando-o em oportunidade para o
desenvolvimento sustentável do Estado.

A sustentabilidade é a base do planejamento do Estado e, para
tanto, estão sendo construídas ações integradas dos diversos atores
envolvidos na questão do meio ambiente, para que possamos reduzir
o prazo de resposta a elas, a fim de que todas as potencialidades
existentes em Minas se tornem oportunidade e não obstáculo.
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Contribuir para a geração de empregos por meio de iniciativas e

do incentivo a atividades que incluam jovens, mulheres e o segmento
populacional maduro no mercado de trabalho, é outro objetivo
importante, pois o modelo atual de desenvolvimento gera um mercado
informal, além de desemprego crescente. E importante criar condições
para levar essa população ao mercado de trabalho, intensificando
ações nas áreas de cultura, esporte e turismo, segmento que tem
grande oportunidade de geração de empregos. E importante lembrar a
questão agrária, que não está totalmente resolvida e pode gerar
grande número de empregos no Estado.

E também importante fomentar o desenvolvimento econômico
estadual, com ênfase no agronegócio, de forma regionalizada e com
mecanismos inovadores que não comprometam as finanças
estaduais. Está sendo feito um grande esforço para atrair
investimentos e empreendedores para Minas Gerais. Para tanto, é
necessário facilitar a instalação de novas empresas e novos
investidores no Estado. Trata-se de um trabalho da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico com o Banco de Desenvolvimento e
várias outras Secretarias, incentivando o agronegócio e o turismo,
com o projeto da Estrada Real e outros, que serão detalhados, à
tarde, nos grupos de trabalho.

Outra meta é reduzir as desigualdades regionais, com prioridade
para a melhoria dos indicadores sociais da Região Norte e dos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri. Sabemos que Minas Gerais é um
retrato do Brasil; que possui grandes potencialidades e grandes
carências, com uma área muito rica e outra muito pobre. Se queremos
buscar a transformação social, é preciso enfrentar a questão das
desigualdades regionais. Por isso, a necessidade de atenção especial
às regiões mais carentes, com a criação de uma secretaria
extraordinária para atendê-las.

Conta-se, ainda, entre os objetivos, o estabelecimento de novo
modelo de operação do Estado, saneando as finanças públicas e
buscando a eficácia da máquina pública por meio de um efetivo
choque de gestão.

Este é um objetivo prioritário, voltado basicamente para a melhoria
interna da gestão da máquina pública, buscando o equilíbrio fiscal por
meio de ações intensivas, inclusive com a unificação do plano do
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orçamento e gestão, para gerar receitas não apenas com a
tributação, mas com a melhoria da arrecadação, por meio de projetos
modernizadores, melhorando, assim, a qualidade do gasto, fazendo
mais com menos, focando nossos objetivos nas ações prioritárias e
estratégicas.

E a questão previdenciária, que está sendo discutida em todo o
mundo hoje, é o grande desafio do País e dos Estados que temos de
enfrentar firmemente, se realmente quisermos a modernização e a
agilidade da máquina administrativa.

E preciso, ainda, viabilizar novas formas de financiamento dos
empreendimentos, construindo novo marco legal orientado para as
parcerias público-privadas. Atualmente, há uma demanda de
investimentos muito maior do que a capacidade do Estado de fazer
todos os investimentos e de providenciar a infra-estrutura necessária.
Por isso, está sendo proposta, por meio de projeto de lei que já tramita
nesta Casa, a instituição do marco legal que possibilite a parceria
entre os setores público e privado. A idéia é fazer com que a iniciativa
privada seja parceira do Governo na prestação de serviços essenciais,
com o estabelecimento de um fundo que dará garantia aos parceiros
privados nesses investimentos, com o auxílio de uma unidade de
parceria público-privada que fará parte da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

Por fim - mas não menos importante - destaca-se o objetivo
consolidar a posição de liderança política de Minas Gerais no contexto
nacional, fazendo com que Minas volte a ser uma voz de referência,
um exemplo de ética, de responsabilidade, de competência
administrativa e de empreendedorismo para o Brasil.

Esses são os dez objetivos prioritários, que serão operacionalizados,
inicialmente, por meio da carteira de 30 projetos estruturadores, que
não estão ligados a um objetivo em especial - um projeto estruturador
pode atender a dois, três, até seis objetivos estratégicos. Essa carteira
de projetos estruturadores, essa agenda para o desenvolvimento foi
batizada de Geraes e é a gestão estratégica dos recursos e ações do
Estado. Como são projetos muito relevantes, terão um
acompanhamento intensificado e diferenciado, com monitoramento
constante por parte do Governo. Cada um desses 30 projetos tem um
gerente, e eles serão acompanhados por meio de acordos de



986
resultados, com avaliação permanente pelas diversas Secretarias,
entre as quais a Secretaria de Planejamento e Gestão. Os projetos
estruturadores têm alto poder de alavancagem; sabemos que esses
projetos, se implementados com eficiência, farão com que todos
aqueles objetivos e orientações sejam materializados e que
alcancemos resultados que promovam realmente a transformação do
Estado de Minas Gerais.

Falando rapidamente em números, para os projetos estruturadores
estão previstos no orçamento fiscal - incluindo todas as fontes, até
mesmo convênios, transferências e recursos internacionais -, para
2004, em torno de R$1.000.000.000,00, e, para o período de 2004 a
2007, em torno de R$6.000.000.000,00. A participação das empresas
estatais é de R$693.000.000,00; e das parcerias, de
R$765.000.000,00, totalizando quase R$2.500.000.000,00.

O dispêndio total do plano se divide da seguinte maneira: 88% estão
previstos no orçamento fiscal; somente 8%, em empresas e 4%, pelas
parcerias. Segundo o agrupamento, 46% dos recursos estão
destinados para as ações de manutenção da administração pública;
19% para o desenvolvimento econômico; e 35% para o
desenvolvimento social.

Vemos aqui um agrupamento por objetivo prioritário, ou seja:
melhoria da segurança contando com R$322.000.000,00; infra-
estrutura, com R$2.000.000.000,00; e melhoria e ampliação dos
serviços públicos, com R$3.900.000.000,00. Então, por objetivo
estratégico, temos a distribuição dos recursos fiscais.
Gosto muito deste quadro a seguir, porque foi feito por

regionalização. Essa era uma grande demanda de regionalização do
orçamento da Assembléia. Quanto à distribuição "per capita", o vale
do Jequitinhonha, com R$328.000.000,00 previstos para 2004, é a
região para a qual há a maior destinação do orçamento. Então, a
maior destinação de recursos financeiros "per capita" é para o
Jequitinhonha, o Noroeste e o Norte de Minas.

Por fim, os principais investimentos por programas: a questão do
saneamento básico, fundamental para o desenvolvimento social;
geração de energia elétrica; os lares gerais, habitação; e eletrificação
rural, mostrando como estão distribuídos aqueles 46% de
investimentos para os programas da área social.
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Então, buscamos, na elaboração de todo esse planejamento

estratégico, mudar o histórico da construção do orçamento.
Historicamente, construíamos o orçamento colocando um "plus", um
percentual de um ano para outro. Assim era construída, ano a ano, a
peça orçamentária.
Este ano, mudamos totalmente a forma de construção.

Primeiramente, a partir das orientações estratégicas, foram definidos
os planos e programas. Depois que todas as Secretarias
encaminharam os planos e programas, distribuíram-se as cotas
orçamentárias, e fez-se a alocação financeira. Se a cota não fosse
suficiente, cada Secretaria cortaria ações e planos. Todo o indicativo
fez-se por intermédio do plano, e não mais do orçamento. O
orçamento passa a ser a forma de materializar toda a construção do
plano, todo o planejamento estratégico, por meio do PMDI e do PPAG.
Fizemos grande mudança estratégica na forma de construção do
planejamento para Minas Gerais. Obrigada.

Palavras do Secretário João Leite
Bom dia. Saúdo o Deputado André Quintão, Presidente da

Comissão de Participação Popular; os colegas Secretários e
integrantes do Governo aqui presentes; meu Secretário Adjunto, Dr.
Paulo Bregunci; Subsecretário de Assistência Social e Presidente do
Conselho Estadual de Assistência Social, Prof. Rômulo Viegas; e os
colegas da SEDESE.

Solicito rápida apresentação no "power-point".
Está acontecendo, no Palácio da Liberdade, a posse do Conselho

Estadual do Idoso, por isso peço desculpas por solicitar minha
liberação após a apresentação, para acompanhar essa solenidade

O trecho que lerei agora é extraído do livro "Mitos e Falácias do
Desenvolvimento Social", do Prof. Bernardo Kliksberg: "Como ressalta
o Informe de Desenvolvimento Humano 2000, do Projeto das Nações
Unidas para o Desenvolvimento: "A erradicação da pobreza constitui
uma tarefa importante dos direitos humanos no século XXI. Um nível
decente de vida, nutrição suficiente, assistência médica, educação,
trabalho digno e proteção contra as calamidades não são
simplesmente metas do desenvolvimento, são também direitos
humanos.

0 PNUD (1999) traça um amplo plano de linhas de ação que os
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governos deveriam impulsionar, entre elas: restaurar o pleno
emprego e aumentar as oportunidades como importante prioridade da
política econômica; eliminar os preconceitos contra os pobres no
âmbito macroeconômico; investir na capacidade das pessoas pobres,
reestruturando o gasto público e a tributação; zelar pelo acesso das
pessoas pobres a recursos produtivos, incluindo o crédito; aumentar a
produtividade da agricultura em pequena escala; promover a
microempresa e o setor não estruturado; promover a industrialização
com densidade de mão-de-obra para aumentar as oportunidades de
emprego.

Para reduzir a desigualdade no mundo em desenvolvimento, propõe
ainda as seguintes medidas, por meio de alianças de governos,
empresas e ONGs: formar a capacidade humana mediante a
educação, zelar pelo acesso das pessoas pobres à educação -
demonstrou-se que a educação é o ativo mais importante em que se
baseia a disparidade de renda, e a dispersão salarial entre níveis de
aptidão passou a ser significativa; fazer com que o abastecimento
público de água limpa, a prestação de serviços de saúde e moradia
sejam acessíveis às pessoas pobres; colocar mais ativos financeiros e
recursos produtivos à disposição das pessoas pobres e criar
empregos produtivos e remunerativos para eles; reduzir a
desigualdade mediante a tributação progressiva da renda e outras
políticas redistributivas; fazer transferências de renda e adotar outras
medidas de proteção social durante os períodos de ajuste e crise e
executar programas contra a pobreza, em benefício dos mais pobres.

Hoje é difícil discutir as evidências de que o investimento social gera
capital humano e que o mesmo se transforma em produtividade,
progresso tecnológico e é decisivo para a competitividade. Na
verdade, a política social bem delineada e eficientemente executada é
um poderoso instrumento de desenvolvimento produtivo".
Recentemente, tive oportunidade de discutir essas questões com o
Prof. Bernardo Kliksberg.

A SEDESE, criada pela Lei Delegada n° 49, está dividida em quatro
Subsecretarias: de Esportes, Antidrogas, de Direitos Humanos e de
Trabalho e Assistência Social. Como órgãos vinculados à Secretaria,
temos a ADEMG, que administra o Mineirão e o Mineirinho; a
Coordenadoria de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência -
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CAADE -; a UTRAMIG e os Conselhos Setoriais.

Os Conselhos Setoriais vinculados à Secretaria são os seguintes:
Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade
Negra; Conselho Estadual do Idoso; de Assistência Social; da
Juventude; da Mulher; da Criança e do Adolescente; do Trabalho,
Emprego e Renda; de Defesa dos Portadores de Deficiência; de
Defesa dos Direitos Humanos; Antidrogas; de Direitos Difusos e de
Desportos.

A elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-
2007, da SEDESE, tomou por base as orientações estratégicas do
Governo, buscando estar em consonância com o PMDI.

No que tange à sua área de atuação, a SEDESE procurou
desenvolver ações que contribuam para a consecução dos objetivos
prioritários do Governo, dentre elas: geração de emprego, com o
Programa Primeiro Emprego e os Centros Públicos de Promoção do
Trabalho - posteriormente, detalharei mais esses programas e, à
tarde, a Gerente do Programa, Profa. Carmem Rocha,
Superintendente de Emprego e Renda da Secretaria, trabalhará a
questão; melhoria da segurança pública, uma vez que o combate às
drogas pode, por meio do Programa Estadual de Prevenção e
Tratamento do Uso de Drogas, tornar-se um agente redutor dos
índices de violência, além do trabalho integrado especialmente com a
Subsecretaria de Esportes nos aglomerados em Belo Horizonte; e a
Parceria Público-Privada, presente nos programas estruturados e em
outros desenvolvidos pela SEDESE. Destaco o Programa Primeiro
Emprego, onde temos presença forte dessas parcerias. Além disso, a
SEDESE vem atuando na defesa e proteção da criança e do
adolescente, na qualificação profissional, na intermediação de mão-
de-obra, na defesa dos direitos humanos e no fomento ao desporto.

Hoje há o Programa de Proteção às Vítimas e às Testemunhas.
Presido esse programa, que envolve muitas pessoas.

Na área de assistência social, a Secretaria vem desenvolvendo e
coordenando diversas ações, tais como o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil; serviços assistenciais de ação continuada; a
unidade de atendimento especializado e o atendimento ao migrante; a
concessão de benefícios eventuais; o sistema de informação para a
infância e adolescência e a implantação de equipes de Agentes
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anos. O Governo criará a figura do Agente Social; portanto, queremos
a parceria dos municípios, pois os agentes sociais visitarão as famílias
em suas residências, para que a assistência social seja efetivada
diretamente com elas.

Há outros programas: centros educacionais; Projeto Curumim - que
atende a aproximadamente 6 mil crianças na RMBH, com jornada
ampliada -, e ClAMA e Casa de Família, que também acompanhamos.
Essas, dentre outras atividades, compõem as 48 ações dos 16
programas finalísticos executados pela SEDESE.

A Secretaria, por determinação do Governador Aécio Neves, faz a
interlocução do Programa Fome Zero. Esse programa compõe-se por
dezenas de ações integradas voltadas à erradicação da fome e à
implementação de uma política permanente de segurança alimentar e
nutricional. Atividades a serem desenvolvidas: capacitação dos
agentes locais de segurança alimentar, criação de comitês gestores e
administração do Cartão Alimentação.

Os técnicos da SEDESE acompanharam a capacitação dos gestores
municipais no Estado, ocorridas em Teófilo Otôni e Janaúba; e a
presença da Secretaria em Guaçui, no Espírito Santo, também
participando da capacitação dos gestores municipais, tanto de Minas
Gerais quanto daquele Estado e do Rio de Janeiro.

Meta executada: a capacitação de 217 agentes locais de 109
municípios e a preparação para a formação dos comitês gestores na
região Norte e nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do rio Doce.
Atendimento: 108.729 famílias. O valor do investimento até outubro de
2003 é de R$5.436.450,00 do Programa Fome Zero em Minas Gerais.
O Governo do Estado fez um termo de cooperação técnica com o
Governo Federal para a implantação desse programa em Minas
Gerais.

A Secretaria participa também, apoiando a agricultura e a EMATER
no Minas Sem Fome, que está voltado para o combate à fome, à
desnutrição e à pobreza. Seu objetivo é contribuir para a inclusão da
população, em situação de maior vulnerabilidade social, no processo
produtivo, com a implementação de projetos de produção de
alimentos e de geração de renda em 600 municípios, visando à
conquista da independência na obtenção de seu próprio alimento e a
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garantia da segurança alimentar e nutricional. Atendimento: 1
milhão de famílias, que representam 6.500.000 pessoas do meio rural
de periferias urbanas.

Metas para 2004 - ações estratégicas simultâneas: implantação de
900 lavouras comunitárias; implantação • de 171.200 hortas;
implantação de 31.400 pomares; instalação de 10 mil unidades
familiares de criação de aves; implantação de 400 apiários; instalação
de 85 unidades coletivas de processamento de alimentos; realização
de 440 eventos de capacitação em segurança alimentar; construção
de 80 centros de integração rural; construção de três restaurantes
populares; construção de seis fábricas da Vita Sopa. Investimento:
R$50.000.000,00 por ano. O gerente é o nosso Presidente da
EMATER.

Na parte da tarde teremos uma descrição mais detalhada dos
Centros Públicos de Promoção do Trabalho. E uma entidade pública
de caráter comunitário, que se destina a articular oportunidades de
inserção produtiva do trabalhador, em especial de educação
profissional, aliada à prestação de serviços, para responder de forma
mais ágil e auto-sustentada às demandas dos trabalhadores do setor
produtivo e da comunidade. Deve-se concretizar como resultado da
interação e participação multipartite de diferentes atores, reunindo
representantes do Governo, dos trabalhadores, das empresas e da
sociedade civil organizada. A idéia do Governo é trazer para os
Centros Públicos de Promoção do Trabalho todas as iniciativas que
visem dar acesso ao trabalhador e sua preparação para o trabalho.
Então, a idéia é ter, nesses Centros, o Sistema Nacional de Emprego -
SINE -, com a possibilidade de dar também ao trabalhador as
competências básicas e a qualificação profissional. Hoje, tudo isso é
oferecido de forma muito dispersa. Também fizemos uma parceria
com a Secretaria da Educação, que dará, dentro dos Centros Públicos
de Promoção do Trabalho, a elevação da escolaridade para aquele
trabalhador que dela necessitar. Esse Centro será a referência
permanente do trabalhador que tem dúvidas e precisa qualificar-se.

O programa visa possibilitar o desenvolvimento integrado das ações
da política pública de trabalho e renda, quais sejam educação
profissional; intermediação de mão-de-obra; acesso ao microcrédito;
obtenção de documentos; elevação de escolaridade; inclusão digital,
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entre outras possibilidades que os Centros Públicos poderão
oferecer.

Os Centros Públicos de Promoção do Trabalho ainda darão a
oportunidade do primeiro emprego. E um programa instituído pela Lei
n° 14.697, de 2003, destinado a ampliar as chances de inserção dos
jovens de 16 a 24 anos no mercado de trabalho.

Assinatura de acordo do Governador Aécio Neves com o Governo
Federal para que o Programa Primeiro Emprego, do Governo Federal,
seja apoiado pelo Governo do Estado. O Governo do Estado, junto
com as Prefeituras, nos 80 postos do SINE, fará a inscrição desses
jovens no Programa do Governo Federal. Foi anunciado, no primeiro
semestre, que até 30 de junho seriam feitas inscrições nos postos do
SINE. Tivemos 60 mil inscrições desses jovens, a partir daquele
anúncio feito pelo Governo Federal, após ser aprovado no Senado o
Programa Primeiro Emprego, que deverá ser sancionado pelo
Presidente. Os postos do SINE estarão nos Centros Públicos de
Promoção do Trabalho, cuidando desse programa em Minas.
'Cheguei ao final, agradeço a oportunidade. Peço licença para me

retirar, voltarei para os debates. Espero que a solenidade seja rápida.
De qualquer forma, o Prof. Rômulo Viegas, Subsecretário de Trabalho
e Assistência Social, estará aqui, se for necessária qualquer
intervenção da SEDESE. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade
Cumprimento todos os integrantes da Mesa, na figura do Deputado

André Quintão, e os participantes deste encontro. Estamos discutindo
política social, que não é uma tarefa banal, especialmente em uma
época em que os recursos são escassos. Significa, em primeiro lugar,
que é preciso que haja maior articulação e coordenação dos
diferentes escalões de Governo. E preciso que a ação do poder
público elimine desperdícios, para que haja eficiência na política
social.

A necessidade de articulação não é só para evitar desperdícios, mas
para obter maior sinergia dos diferentes escalões do Governo. Isso
exigirá outras atividades e iniciativas por parte do poder público, com
ênfase, sobretudo, nos aspectos de planejamento, acompanhamento
e avaliação das políticas.

Em terceiro lugar, em função desse quadro de escassez de
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recursos, há necessidade de colaboração e íntima cooperação
entre poder público e sociedade civil. Não se pode fazer política social
sem a mobilização da sociedade, sem articulação intensa, íntima e
estreita entre o poder público e a sociedade.

A tarefa de política social é complexa. Normalmente justifica-se
porque, à medida em que o sistema econômico cresce, produz
desequilíbrios. O capitalismo, como já dizia Schumpeter, tem como
característica destruir e criar simultaneamente. Ao destruir e criar,
gera determinadas necessidades de ação por parte do poder público,
para evitar custos sociais grandes, como daqueles que perdem
emprego em função da modernização dos processos de trabalho, das
mudanças tecnológicas, das modificações nos objetos de preferências
e assim por diante.

Há necessidade de uma política social, em primeiro lugar, para
aparar as arestas, para evitar que os desequilíbrios causados pelo
desenvolvimento gerem sofrimento, dor, desigualdade, iniqüidade
social. Em um país com as características do Brasil há uma série de
desigualdades que exigem ações deliberadas de política social para
minimizar as diferenças da população e para aproximar a ação do
Estado do ideal que toda democracia deve perseguir, que é o ideal da
igualdade das oportunidades de todos os cidadãos,
independentemente de classe, gênero, raça, etnia, em suma, de
qualquer característica de ordem pessoal.

Isso nos leva necessariamente a uma questão. Para funcionar
adequadamente, o poder público deve dispor de programas e projetos
eficientes, o que não é simples. Não se sabe, por exemplo, como
erradicar a pobreza. O problema não é simplesmente aliviar o
miserável, mas promover sua inclusão social, o que é mais complexo
e exige mais tempo do que a simples tarefa de alimentar os famintos,
embora essa função também seja importante. E preciso dispor de
respostas eficientes para os problemas que confrontam a sociedade
em determinados momentos, como segurança pública, saúde e
educação. Cada um exige engenhosidade, criatividade,
experimentação social, porque nem sempre se tem uma resposta
pronta e acabada para cada problema. Muitos envolvem gestão
governamental, a articulação dos Governos ou a articulação na esfera
pública estadual, mas há outros aspectos sobre os quais nem sempre
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se tem clareza. Poderia enumerar quatro ou cinco problemas de
grande significado para os quais as ciências sociais não têm uma
política adequada, não têm subsídio próprio e testado. Por exemplo,
não se sabe como recuperar grande parte dos criminosos. Várias
sociedades têm experimentado diferentes modelos, e a taxa de
reabilitação é baixa. Não se sabe, por exemplo, qual é o tamanho
ótimo das cidades. E uma questão que perpassa a história, vem
desde os tempos gregos. Platão dizia que as cidades deveriam ter
5.040 habitantes, porque esse é o fatorial de 7, que é um número
cabalístico. Mas qual é o tamanho ótimo das cidades? Essa questão,
fundamental, deveria ser respondida antes de se planejar e de se
tomar uma série de decisões a respeito das cidades.

Tampouco se sabem algumas coisas cruciais relativas à educação.
Há uma faixa da população infantil que tem dificuldades de
aprendizado de alfabetização, desafiando o próprio conhecimento. E
assim por diante. As políticas sociais precisam enfrentar esse desafio
com certa humildade. Esses problemas são novos, e talvez as
soluções anteriores não sejam adequadas.

O Estado precisa posicionar-se em relação às políticas sociais.
Desde a Constituição de 1988, com a divisão de funções entre a
União, os Estados e os municípios, há uma forma de especialização,
cabendo à União a tarefa de normatização, de financiamento e de
indicação de diretrizes sobre as políticas de modo geral.

Aos municípios cabe a execução dessas políticas, a prestação de
serviços públicos. O Estado ficou como que emparedado, sem ter
muita clareza sobre qual seria o seu papel. Um desses papéis seria o
de coordenar a oferta dos bens e serviços públicos, aparar as arestas,
combater as desigualdades, evitar que haja disparidade e buscar, em
última instância, a realização desse ideal, que é o ideal da
equalização das oportunidades entre todos os cidadãos. Muito
obrigado.

Palavras do Secretário Bilac Pinto
Bom dia a todos. Em primeiro lugar agradeço a oportunidade que,

mais uma vez, o Poder Legislativo, por intermédio da Assembléia
Legislativa, juntamente com o Governo do Estado de Minas Gerais,
dão ao povo mineiro para que ele possa conhecer o que é este
Governo e a sua maneira de proceder.

kA
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Quero fazer uma saudação aos meus colegas parlamentares, às

Deputadas Maria José Haueisen, Maria Tereza Lara, Marília Campos,
aos meus colegas Secretários que estão aqui conosco, João Leite,
Maria Emília, Renata, Hely Tarqüínio, e a todos os membros da Mesa,
na pessoa do Deputado André Quintão, que está coordenando os
nossos trabalhos.

Vou fazer uma exposição dos objetivos da área de ciência e
tecnologia. Estamos fazendo a indução de um vigoroso sistema de
inovação tecnológica para o Estado de Minas Gerais por intermédio
de articulações concretas entre a universidade, os institutos de
pesquisa, o setor privado e o Governo. Se não buscarmos esse
entendimento, com a atual situação financeira do Estado de Minas
Gerais, e colocarmos o que temos de mais precioso, que são os
nossos pesquisadores, os nossos professores, em parceria com a
sociedade civil, com o Governo do Estado e com o setor produtivo,
provavelmente dependeremos apenas do Tesouro Estadual e não
teremos como avançar naquilo que Minas tem de potencial. Esse é o
nosso conceito, é o conceito de parceria. Temos, dentro da Secretaria,
a idéia do resgate do ensino superior para a área de ciência e
tecnologia. Não é possível que se faça, efetivamente, pesquisa,
desenvolvimento, formatação e formação de tecnologia sem a
universidade. São áreas estritamente ligadas.

Vamos fazer uma apresentação da nossa estrutura para que vocês
conheçam um pouco da Secretaria. Temos uma estrutura pequena,
com aproximadamente 70 funcionários. Temos a Assessoria Especial
de Novos Projetos, para buscar fontes de financiamento para o ensino
superior; temos a Superintendência , de Ciência e Tecnologia, de
Pesquisa e Desenvolvimento e a Superintendência de Planejamento e
Gestão Financeira. Temos as entidades vinculadas ao sistema de
ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais, que são o CETEC, a
FAPEMIG, o IGA, o IPEM, a UNIMONTES, que é a universidade que
tem um papel fundamental numa das regiões que consideramos mais
precárias de Minas Gerais. Se Minas quer melhorar o seu índice de
Desenvolvimento Humano - IDH -, o melhor caminho para isso é fazer
políticas públicas voltadas para a educação nas regiões onde há
maior carência. E nessa região a UNIMONTES tem um papel
fundamental.
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Talvez seja o grande progresso, a grande travessia construída

pelos Governos anteriores, para a qual estamos tentando dar uma
dinamização maior, a fim de que ela chegue aos lugares em que
temos a verdadeira história triste do Estado de Minas Gerais. Vamos
mudá-la e transformá-la por meio da educação, e a UNIMONTES tem
um papel preponderante nisso.

Temos também a UEMG, conhecida dos que estão na Capital do
Estado, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela reúne
algumas fundações, chamadas de agregadas, que estão espalhadas
por todo o território de Minas.

Há programas já aprovados pelo Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - CONECIT -, e tivemos a honra da presença do Ministro
Roberto Amaral, da área de ciência e tecnologia, e do Governador
Aécio Neves, que deu posse a ele. Tivemos uma demonstração de
que o Conselho tem uma importância vital para Minas. Não se
desenvolve um Estado sem que se agreguem a ele, especificamente,
ciência e tecnologia. A sociedade está começando a entender que,
para tudo que se faz hoje em dia, há um fator importante na área de
desenvolvimento e de pesquisa com um componente específico de
ciência e tecnologia.

Os programas que foram priorizados no Estado são os que
apresentarei para vocês. Temos o uso múltiplo de florestas
renováveis, e, fazendo uma abordagem, quero dizer que Minas tem o
maior parque de reflorestamento do Brasil. Esse segmento está
localizado em uma das regiões consideradas prioritárias e onde temos
um dos menores lDHs do Estado. Então, efetivamente, estamos
querendo formular soluções alternativas para essas pessoas carentes,
dando-lhes oportunidade de enxergar, algum dia, a inclusão social e a
cidadania. Realmente, esse programa tem prioridade dentro do
Governo Aécio Neves.

Temos também a inovação tecnológica do parque industrial mineiro;
a rede mineira de biotecnologia e de bioensaios; a gestão tecnológica
em recursos hídricos e o uso de tecnologia digital no resgate da
identidade histórico-cultural do Estado de Minas Gerais; a tecnologia
da informação, sendo a inclusão digital um programa estruturador do
Governo Aécio Neves. Quando resgatamos a inclusão digital, estamos
também resgatando um pouco de cidadania, porque o cidadão que
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não tem hoje acesso à máquina, ao conhecimento e à educação
está automaticamente fora do conceito de modernidade e de
cidadania cívica. Provavelmente, em um futuro próximo, ele estará
fora do mercado de trabalho. Então é preciso que levemos a ele
oportunidade de conhecimento do computador e do conteúdo que a
máquina pode fornecer-lhe para a formatação da sua identidade, da
sua responsabilidade, da sua educação e do seu conceito de cidadão.
Esse programa é muito importante e, por isso, foi considerado um dos
estruturadores do Governo Aécio Neves.

Temos também a rede estadual de ciência e tecnologia para a
inovação agroindustrial e o Programa de Gemas e Jóias, que também
é um dos fundamentais. Anteontem, estivemos com o Governador
Aécio Neves, com alguns Secretários e com a Secretária Elbe
Brandão, cuja Secretaria é de fundamental importância para o
desenvolvimento das regiões do Norte de Minas e dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, onde há grande riqueza mineral, embora
seja uma das regiões mais pobres do Estado. Digo sempre que
precisamos mudar o referencial de região pobre, porque o Norte, o
Jequitinhonha e o Mucuri talvez sejam das regiões mais promissoras
dentro do Estado de Minas Gerais. E preciso que, efetivamente,
coordenemos as ações políticas, como estamos fazendo, para mostrar
esse potencial. O Programa de Gemas e Jóias talvez seja um dos
mais importantes, assim como o de florestas renováveis, para uma
região onde o IDH é o mais baixo.

Digo com muito orgulho que estamos iniciando a primeira escola de
formatação técnica, com o apoio da FIEMG e do Governo do Estado
de Minas Gerais, nos Municípios de Teófilo Otôni e Governador
Valadares, um anseio de muitos parlamentares desta Casa que
tiveram uma participação fundamental para que o Governo do Estado
tivesse essa sensibilidade.

Temos o Programa de Popularização da Ciência e Tecnologia e a
Rede Mineira dos Centros de Tecnologia e dos Centros Vocacionais
de Tecnologia. Vamos priorizar também, como já disse, a inclusão
digital, porque é um projeto estruturador.

A criação dos centros tecnológicos e dos centros vocacionais é uma
experiência que já vem de muitos anos. O Deputado Ariosto Holanda
esteve em Minas, buscando exemplos para criar, no Estado do Ceará,

WAN



998
o que seriam os nossos centros vocacionais. São centros em que
alocamos os arranjos produtivos locais, as riquezas situadas em cada
lugar do Estado de Minas Gerais. Teremos um local equipado com
computadores, fazendo com que as universidades estejam presentes
e preparando os cidadãos para conhecer sua riqueza e
potencialidade.
Além disso, vamos mostrar como é que se começa a ser

empreendedor, como se começa a desenvolver um negócio em
função da riqueza que está ali. E para aqueles que já têm sua
vocação natural, como temos em Minas, vamos aperfeiçoar a
qualificação, para que possam conduzir melhor a riqueza que está na
sua região, no seu nascedouro, onde constituíram sua família e
pertencem a uma comunidade. Esses CVTs são centros que terão
uma função multiuso. Em parceria com a Secretaria da Educação,
poderemos formatar algum programa de ensino e, juntamente com os
professores da rede pública, tentar promover a qualificação, com um
programa que a Secretaria já tem.

No entanto, acima de tudo, estamos focando os arranjos produtivos
locais para dar oportunidade às pessoas que convivem nessas
diversas regiões do Estado de Minas Gerais, para que possam ter
acesso, conhecimento e se requalifiquem para conduzir melhor seus
negócios. E papel da SECT apoiar os projetos junto às Centrais de
Projetos do Governo, o que faremos juntamente com os CVTs.

Queremos popularizar a ciência por meio do Projeto Pró-Ciência, a
ciência na estrada. No Governo de Minas Gerais, temos uma visão
muito estreita de algumas áreas. A educação e a segurança pública
são prioridades. No meio político, a Secretaria de Obras Públicas
acaba sendo prioritária, porque a sociedade enxerga de forma muito
clara a importância dessas áreas no nosso dia-a-dia, na construção de
nossa vida, do nosso conceito de cidadania, mas às vezes não temos
uma visão da importância que têm a ciência e a tecnologia. Nesse
programa, vamos demonstrar, principalmente aos alunos das escolas,
o que podemos fazer com a ciência e a tecnologia, como elas
transformam a vida do cidadão e como podem influir na melhoria de
sua qualidade de vida. Esse é um programa importante, por meio do
qual estamos conscientizando a nova geração de que essa é uma
área fundamental para o desenvolvimento de Minas e de qualquer
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Estado e país que queira buscar sua independência e auto-
suficiência. Temos que começar isso com nossos meninos, porque
nossa geração, com raríssimas exceções, dá uma importância
secundária ao que é ciência e tecnologia. Estamos popularizando a
ciência e a tecnologia.

Buscaremos fontes alternativas de financiamento para dar
continuidade a todos os programas atuais e aos novos projetos, por
meio de uma central de projetos, que é fundamental. O Governo do
Estado tem se articulado e se preparado para fazer dessa central de
projetos uma alavanca para o desenvolvimento de Minas Gerais.

Articular novas parcerias com as universidades, com o setor
produtivo, Prefeituras e ONGs. Esse é um conceito novo, uma
maneira de fazer a gestão pública de forma inovadora, com a
participação de todos, com co-responsabilidade. Saímos daquele
conceito do Estado-fim, pois hoje o Estado é meio. A situação
financeira de Minas tem tudo a ver com a gestão que esta equipe de
profissionais promove junto à área de planejamento da Fazenda, com
o objetivo de que Minas possa realmente sair dessa situação para
uma melhor.

Mas o conceito ideal é fazer com que o Estado seja um parceiro da
sociedade civil para alavancar nossas oportunidades.

Nossas metas, na Secretaria, são: criação de oito centros
tecnológicos no Estado dotados de salas de ensino à distância, ilhas
de edição para criação dos conteúdos dos treinamentos, laboratórios
de química, física, biologia e matemática para uso das escolas
(atualização de professores e cursos técnicos) e salas de inclusão
digital; criação de 80 centros vocacionais tecnológicos com salas de
capacitação à distância, laboratórios profissionalizantes de vocações
locais, laboratórios de ciências para atualização de professores e uso
das escolas; permitir todos os tipos de treinamentos à distância;
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.
Esse é o modelo para que possamos saber o que existe dentro do
Brasil e do Estado de Minas Gerais e qual é a nossa experiência ou a
de outros Estados da Federação que possamos priorizar. Não
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precisamos, em determinadas áreas, reinventar a roda. Ela aí está
e encontra-se funcionando. Necessitamos ter a humildade e a
grandeza de saber que essas coisas funcionam e podemos aplicá-las
no Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à apresentação de transparências.
O Secretário Bilac Pinto - Este é o mapa de onde instalaremos os 80

centros tecnológicos nos municípios mineiros. O critério definido foi
dentro das 66 microrregiôes, sendo que priorizamos a Região
Metropolitana de Belo Horizonte em função de sua grande densidade
populacional.

Quanto às entidades ligadas a nós, temos procurado complementar
os recursos da FAPEMIG por meio de entidades e organismos
federais e internacionais a fim de que tenhamos apoio e recursos para
a pesquisa na referida instituição.

O IPEM, que é nosso INMETRO estadual, tem o objetivo de induzir
os programas de normatização, certificação de qualidade, apoiando a
rede metrológica mineira, que se constitui em pré-requisito essencial
de uma economia que desejo ser fortemente exportadora. O IPEM é o
órgão do Estado de Minas Gerais que trabalha com a capacitação de
profissionais responsáveis por todo o processo de metrologia nos
artigos produzidos dentro do nosso Estado. Trata-se de uma exigência
internacional para exportarmos nossos produtos , também, defender
nossos consumidores.

Temos o CETEC, e nosso objetivo é fazer a maximização de sua
estrutura laboratorial por meio do apoio à atividade industrial com
serviços tecnológicos de qualidade e referência, O CETEC é um de
nossos centros mais preparados para fazer a capacitação da indústria
mineira, apoiando seu desenvolvimento, a fim de que o Estado dê
grande contribuição, em parceria com a iniciativa privada, ao
desenvolvimento de novos produtos e à melhoria dos existentes. O
CETEC proporciona a Minas grandes inovações, principalmente no
quesito de exportação de seus produtos.

O nosso Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - implementa as
bases cartográficas existentes no Programa Geominas e coloca o
conhecimento e a competência de todo o seu quadro técnico a serviço
da inovação tecnológica, especialmente para os setores da atividade
tradicional do Estado.
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E as nossas universidades têm como objetivo a expansão

regional, levando em conta as regiões densamente povoadas não
atendidas por ensino superior, observada a vocação regional. Trata-se
de preceito constitucional que tem de ser cumprido.

Estabelecer parcerias desejáveis com outras universidades, com o
setor público e privado de forma a colocar a ciência e a tecnologia a
serviço do desenvolvimento regional.

Esse modelo - universidades, sociedade civil, setor produtivo privado
e Estado - foi a nossa opção preferencial para alavancar o
desenvolvimento de Minas, com a contribuição da nossa área.

Esse próximo quadro, apenas para reflexão de vocês, mostra os
recursos aplicados pelos Governos estaduais na área de ciência e
tecnologia nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo. Se não podemos dar uma grande contribuição, temos
certeza de que, por outro lado, Minas ainda é um dos Estados em que
se investe dinheiro na área de ciência e tecnologia, pelo grande
esforço que o Governador Aécio Neves vem fazendo, apesar de todos
os nossos problemas financeiros, que são momentâneos e
passageiros. O Governador realmente tem compromisso com a área
de ciência e tecnologia, e esse quadro é uma demonstração clara
disso. Alguns Estados, como São Paulo, têm uma situação financeira
melhor; fizeram o ajuste fiscal e têm condição de não apenas fazer
aplicações na área de ciência e tecnologia, mas de fazer uma nova
gestão em seus Estados. Em Minas, infelizmente, a situação é um
pouco diferente, mas, apesar de tudo, estamos consolidando a
situação financeira do Estado, e a área de ciência e tecnologia está
sendo contemplada dentro do possível.

O próximo quadro mostra os recursos que o Governo Federal
aplicou na área de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento
de 1991 a 2001. Neste ano, o Ministro Roberto Amaral e o
Governador Aécio Neves já firmaram convênios pelos quais
R$20.000.000,00 são colocados no Estado. A FAPEMIG, nossa
fundação de pesquisa, já tem praticamente quase 50% de seu
orçamento para pesquisa vindos de convênios entre os Governos
Estadual e Federal. Isso demonstra que temos um clima de
maturidade política e um bom relacionamento entre o Presidente Lula
e o Governador Aécio Neves, o que tem ajudado bastante o segmento
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de ciência, tecnologia e pesquisa - este é um testemunho que
tenho o dever de dar a todos vocês.

Quanto à aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento na
área de ciência e tecnologia - fundos setoriais -, Minas está na quinta
posição, por este quadro. Mas talvez o quadro esteja um pouco
desatualizado; com os últimos convênios que assinamos, tenho a
impressão de que somos o quarto Estado na área de repasse do
Governo Federal para os Estados da Federação. De certa forma,
ficamos orgulhosos com isso, mas temos sempre de buscar ser,
talvez, o terceiro Estado no repasse de recursos, porque Minas tem
um potencial muito grande. Então, precisamos estar constantemente
inovando, desenvolvendo e trabalhando com pesquisa, para incentivar
a nossa sociedade e tirar os nossos setores produtivos da
estagnação, pois estes muitas vezes ficam estagnados em função dos
investimentos em pesquisa e novas tecnologias.

Vejamos, então, a nossa idéia para a ação política e estratégica no
Estado de Minas Gerais. A criação da Central de Projetos do Governo
do Estado - isso foi feito na SEPLAN, e a Secretaria de Ciência e
Tecnologia vai desenvolver projetos específicos de sua área, com o
apoio da Secretaria de Planejamento. Articulação com setores
acadêmicos na elaboração de novos projetos e parcerias com relação
ao ensino superior.
A implementação do Programa Bolsa Pós-Doc entre as

universidades, a FAPEMIG e a iniciativa privada.
Nos países desenvolvidos, 80% dos pesquisadores trabalham na

indústria, no setor produtivo, gerando tecnologia nova. No Brasil, a
situação é inversa, 70% a 80% deles estão nas universidades,
fazendo pesquisas. Essas bolsas financiarão os pesquisadores das
universidades para trabalharem dentro das indústrias. Iniciamos um
ciclo de transformação, fundamental para colocarmos Minas e o Brasil
numa situação de competitividade. Necessitamos da inteligência
desses homens e mulheres para a inclusão social, a geração de
postos de trabalho, de novas tecnologias e o fim do desemprego. A
iniciativa privada deve aliar-se a essas inteligências. Com isso,
resgataremos a cidadania e a identificação social do ser humano. A
falta de emprego faz com que a pessoa se sinta extremamente
constrangida na sociedade. Nosso papel é aumentar, cada vez mais,
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a oportunidade de emprego, por meio da área de emprego e
tecnologia.

A revitalização do ensino técnico com maior capacidade e
capilaridade no Estado; a apresentação de novos projetos junto aos
fundos e órgãos financiadores, com o apoio do Poder Legislativo, do
setor acadêmico, da comunidade científica e do setor produtivo; o
aproveitamento ao máximo das estruturas existentes em diversos
órgãos e entidades no Estado, para a implantação conjunta de
projetos, minimizando custos; e a duplicidade de ações, colocando
Minas em posição de real importância na área de ciência e tecnologia
no cenário nacional. Este é um dos principais desafios, a recuperação
e a restauração da importância de Minas. Temos condições de, num
futuro próximo, ter grandes nomes capazes de resgatar os valores de
Minas na área de ciência e tecnologia. Como homem público, acredito
muito nisso.

A secretaria tem por objetivo, dentro dos projetos estruturadores,
gerar o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais: o
eletroeletrônico e o moveleiro. Dentro dessa estratégia de
implementação do projeto, está prevista, com objetivos específicos, a
superação do todos os gargalos tecnológicos dos arranjos produtivos.

A secretaria se propõe a criar a Rede de Certificação e o Organismo
de Conformidade de Produtos Moveleiros; impíementar a Rede de
Design para os Arranjos Produtivos Locais Moveleiros; promover o
desenvolvimento tecnológico dos arranjos produtivos moveleiros;
formar, capacitar e treinar mão-de-obra especializada para atender os
arranjos - isso foi feito anteontem no lançamento da escola, com o
apoio da FIEMG e do Governo do Estado, no programa específico de
gemas e jóias. Esse é apenas um aparte, já que também faremos isso
no pólo moveleiro; gerir os arranjos produtivos locais de movelaria
para promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social
dessas regiões onde se concentram um dos menores IDHs do Estado.

Digo sempre à Secretária Elbe Brandão que o Norte, o
Jequitinhonha e o Mucuri deixarão de ser, em pouco tempo, regiões
que todos os mineiros denominamos como pobres. Com  certeza terão
os maiores potenciais de riqueza do Estado. Para isso temos de
investir na educação, na qualificação e na área de ciência e
tecnologia.
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Setor eletroeletrônico: implantação de três pólos de

modernização e incubadoras de empresas eletroeletrônicas;
implantação de três parques tecnológicos, sendo dois no Sul de Minas
e um na RMBH; montagem do Núcleo de Informações Estratégicas
para Competitividade Industrial; montagem do Centro Nacional de
Referência em Software Embarcado.

Além das ações do projeto estruturador, a SECT desenvolverá,
ainda em 2004, um trabalho de aumento da competitividade por meio
da inovação tecnológica, que visa contribuir para a certificação e
homologação de produtos, a partir de ensaios de produtos, acordo de
cooperação técnica entre universidades e empresas, e a realização de
cursos de capacitação em métodos de gestão.

Para finalizar, queria fazer uma reflexão com os senhores. Existem
dois países que optaram pelo desenvolvimento e pela independência
tecnológica. No século XIX, foram os Estados Unidos da América.
Sociedade e governo fizeram a opção por se desenvolver. Não
entrarei no mérito nem no conceito, mas hoje é uma nação que, de
certa forma, tem na ciência em tecnologia total independência com
relação aos outros país. No século XX, quem fez a mesma opção foi a
China. Estamos assistindo à transformação por que esse país está
passando; em pouco tempo se tornará uma grande nação.

Cabe ao Brasil e a nós, brasileiros e mineiros, também fazermos
essa opção. Se não buscarmos o caminho do desenvolvimento, do
apoio às universidades, do resgate da cidadania e da parceria entre
sociedade civil, segmentos produtivos, ONGs e Governo, certamente
estaremos fadados a ser sempre um País em desenvolvimento, sem o
respeito das nações desenvolvidas. Esse é o desafio que começa hoje
para cada um de vocês que participam desta reunião. Digo isso
pensando nas futuras gerações, em relação às quais temos grande
responsabilidade, pois serão nossos filhos e netos. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Maria Emília Rocha Meio
Exmo. Deputado André Quintão, na sua pessoa cumprimento os

demais Deputados. Saúdo os colegas do Executivo e do Conselho de
Desenvolvimento Social presentes à Mesa e no Plenário, inclusive
vários companheiros da Secretaria, as senhoras e os senhores.
• Primeiramente, registro a satisfação de estar aqui nesta reunião
para discutir as ações e as políticas governamentais para as áreas



1005
afetas à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana contidas no PPAG do período 2004 a 2007.

Já disse - não me canso de repetir - que a secretaria, de forma feliz,
foi criada na ousada e moderna reforma administrativa do Governador
Aécio Neves, que reuniu em um único órgão ações de política urbana,
habitação, saneamento, questões metropolitanas e municipais,
telecomunicações; enfim, assuntos municipais em geral. Essa grande
abrangência nos dá oportunidade de refletir sobre um conjunto de
ações que afetam a vida de todos no dia-a-dia. Ainda vinculados à
secretaria temos a COPASA, a COHAB, o DETEL e, ainda sob a
égide da secretaria, o Conselho de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, que brevemente será instalado, com suas câmaras
temáticas específicas de habitação e saneamento. São tantos os
assuntos, que trabalharemos com câmaras específicas, além do
plenário maior. Temos também o Fundo Estadual de Habitação e o
Fundo Metropolitano.
Além das atribuições referentes às questões urbanas, temos

também a responsabilidade de atuar de forma a reduzir os muitos
desequilíbrios regionais deste nosso Estado, que é tão grande.
Costumo dizer que Minas Gerais reproduz um pouco do Brasil, tanto
pela suas dimensões, pela sua abrangência, quanto pelas suas
vantagens e desvantagens.

Antes de apresentar o objetivo da nossa questão, ou seja, de
mostrar, discutir um pouco como as nossas ações estão no PPAG,
quero destacar duas questões da maior importância. A primeira diz
respeito à participação da sociedade no processo de planejamento do
Estado. Essa participação é assegurada na Constituição, mas nem
sempre é praticada. Além disso, vimos que o PMDI, que é a base para
a elaboração tanto do PPAG quanto dos orçamentos anuais, é
proposto pelo Conselho de Desenvolvimento Social, que já possui
significativa participação da sociedade civil. Hoje a participação está
sendo ampliada com essas audiências públicas abertas a toda
sociedade, numa parceria inédita entre o Executivo e a Assembléia
Legislativa.

A segunda questão diz respeito à forma de participação dessa
sociedade. A sociedade apresenta sugestões para aperfeiçoar nossas
propostas, com responsabilidade, respeitando e observando as
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restrições com as quais deparamos, tendo em vista a situação
econômica e financeira do Estado. Todos sabem que a determinação
do Governador Aécio Neves é adotar as medidas requeridas,
necessárias para promover o ajuste de contas do Estado e a
retomada da trajetória do Estado para um desenvolvimento
sustentável. Mais ainda, dentro do lema "Queremos Transformar
Minas Gerais num Melhor Estado para se Viver", isso é tarefa de
todos, não é de um governo, de um Executivo, ou de uma esfera de
governo.

Falo dessa participação com responsabilidade, e o Presidente Mauri
Torres já destacou que as discussões e propostas deverão considerar
essas dificuldades enfrentadas pelo Estado. Segundo suas palavras,
vamos trabalhar com a perspectiva de um orçamento real.

Vamos informar à população sobre um déficit de 1.400.000.000
previsto no orçamento de 2004. As obras e as ações vão depender
muito de como se comportarão nossas receitas. Enfatiza, também,
que a Assembléia não vai trabalhar com recursos fictícios e deixa
claro que as emendas, os aperfeiçoamentos e tudo o que for proposto
tem de identificar recursos no orçamento. Ou seja, na medida em que
novas prioridades forem estabelecidas, outras terão de ser retiradas.
Do contrário, estaríamos trabalhando com um orçamento totalmente
fictício.

Acho que na proposição inicial da Dra. Renata ficou muito claro para
os senhores como esse PMDI e esse PPAG são inovadores. Além de
se dirigirem de forma clara, buscando soluções efetivas, procuram
reduzir investimentos, promover a geração de empregos por meio de
parcerias com as demais esferas do Governo, com o setor privado e
com a sociedade como um todo. Ainda foi implementado um princípio
tão elementar quanto raro na administração pública, mas
absolutamente fundamental para uma gestão responsável: determinar
prioridades, atuar com transparência, promover o gerenciamento e
cobrar resultados. Foi dito aqui que teremos um sistema de
acompanhamento das prioridades que será público e acessível a
todos, não é, Dr. Bernardo? Tudo poderá ser cobrado e
acompanhado.

Quero relembrar o que a Dra. Renata disse, para enquadrar bem as
nossas questões nesse processo do PMDI e do PPAG. Foram fixadas
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pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico três opções
estratégicas para o Estado: promover o desenvolvimento econômico e
social em bases sustentáveis; reorganizar e modernizar a
administração pública estadual; e recuperar o vigor político de Minas
Gerais. Isso, aliás, nosso Governador tem feito de forma brilhante. Os
senhores têm percebido que o nosso Governador é uma figura
absolutamente essencial, uma liderança nacional nas questões
importantes que estão sendo discutidas no País, seja na reforma
tributária, seja na reforma previdenciária, e representa vários
Governadores. Então, Conselheiro, essa terceira opção estratégica já
está sendo bem cumprida pelo nosso Governador. Nós também
precisamos responder por nossas responsabilidades.

Tendo em vista essas três opções estratégicas, os senhores viram
que foram definidos 12 objetivos prioritários. Dentro deles, temos 30
projetos estruturadores relacionados. Em relação à Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, temos dois projetos
estruturadores e ações relacionadas especialmente com três daqueles
12 objetivos prioritários. A primeira, dentro do objetivo de provisão de
infra-estrutura, enfatiza a malha rodoviária e o saneamento básico,
onde temos o projeto estruturador de saneamento denominado
Saneamento Básico, Mais Saúde para Todos. O segundo é o objetivo
prioritário de melhoria e ampliação de serviços públicos. Aí encontra-
se o projeto Lar e Gerais, referente à habitação e às ações de
manutenção e expansão dos Postos de Serviços Integrados Urbanos -
PSIUs -, que também estão sob a coordenação da Subsecretaria de
Assuntos Municipais, da nossa Secretaria.

O terceiro, redução dos desequilíbrios regionais, onde se encontram
várias outras atividades também prioritárias, apesar de não estarem
relacionadas entre os projetos estruturadores de atuação da
Secretaria que estão no PPAG, como, por exemplo, o apoio a obras
de infra-estrutura dos municípios, a elaboração de planos diretores, a
capacitação e modernização de gestão e a regularização fundiária,
além de ações relacionadas com a ampliação da rede de transmissão
de sinais e telefonia rural.

Ainda sobre a questão regional desse terceiro foco, cabe aqui um
registro. E prioridade do Governador Aécio Neves o desenvolvimento
mais equilibrado das diversas regiões do Estado. Além da nossa
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Secretaria e da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, região
mais deprimida, pelo menos 12 projetos estruturadores têm foco
regional e estão no PMDI e no PPAG. Listei todos eles, mas acho que
ficará cansativo. Darei apenas alguns exemplos: potencialização da
logística do Triângulo que faz alterações no Alto Paranaíba; Projeto da
Estrada Real; Programa de Revitalização e Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do São Francisco; Projeto Jaíba;
energia elétrica para o Noroeste de Minas. São 12 projetos
estruturadores com foco regional bastante explicitado.

No âmbito direto da Secretaria, temos aqueles dois projetos já
citados, o Lar e Gerais e o Saneamento Básico, além do Saúde para
Todos. Esses projetos, como nosso Presidente já disse várias vezes,
serão detalhados e discutidos na parte da tarde pelos seus gerentes.
O Dr. lsnard, Subsecretário de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana é o gerente do Projeto Lar e Gerais; o Dr. Ricardo Simões,
gerente do Projeto de Saneamento, não está presente, mas o Dr.
Valter Cheddar, nosso perito em saneamento na Secretaria, discutirá
com os senhores. Não vou detalhar os projetos aqui, mas mencioná-
los em linhas gerais.
• Direi aos senhores, em síntese, quais são os objetivos e princípios
básicos das políticas que nortearam a elaboração desses projetos,
que guiarão a atuação do Governo do Estado nas áreas de habitação
e de saneamento.

São objetivos gerais da política de habitação: universalizar o acesso
à moradia, mas com foco e prioridade para a população de mais baixa
renda; ampliar o estoque e melhorar as habitações já existentes;
regularizar os assentamentos irregulares e promover o acesso à terra
urbana; modernizar o setor de habitação, com o aprimoramento da
legislação; capacitaçâo dos agentes em todos os níveis e qualificação
da produção.

Para cumprir esses objetivos gerais, as principais diretrizes são:
atuação integrada do poder público, como forma de ampliar e otimizar
recursos e ações das três esferas de Governo; descentralização,
como forma de fazer com que as aplicações tenham maior sintonia
com a realidade de cada comunidade, ampliando o controle social e a
efetividade das ações; parceria entre agentes públicos, privados e a
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sociedade civil, que é a tônica desse Governo, com a convicção
de que o poder público sozinho não dará conta, nunca, de um desafio
desse tamanho, que exige não só investimentos importantes, mas
urna participação mais efetiva, tarefa de todos nós; e a participação da
sociedade civil e dos beneficiários, como forma de assegurar que as
ações estejam em conformidade com as necessidades e as
prioridades da população, além de contarmos com a experiência da
sociedade nesse campo. Temos várias experiências de gestão, de
mutirão; experiências municipais absolutamente inovadoras e
coroadas de êxito na área de habitação; modalidades de
financiamento e ofertas de programas compatíveis com a renda e a
capacidade de pagamento das famílias. Sabemos que, principalmente
para famílias de baixa renda, temos de trabalhar com subsídios e
recursos orçamentários diretos; e também a desburocratizaçã

o e

simplificação das exigências formais. Sabemos que há um Brasil real
e um Brasil teoricamente legal, corri tantas exigências de
documentação e de registros que acabam impedindo o acesso
principalmente dos mais carentes, em nome de uma legislação
segura. Precisamos de uma legislação segura, que resguarde a todos,
mas que não impeça a participação dos mais carentes, que fazem
parte desse Brasil real, com sua informalidade no mercado de
trabalho, com seus assentamentos de favelas, que já são a grande
maioria e que são cidades reais, apesar de não serem cidades legais.

Enquadrados nesses objetivos e nessas diretrizes gerais, temos o
Lar e Gerais, cujo efeito será não apenas social, como também
propulsor da economia, por seus impactos diretos e indiretos na
geração de emprego e de renda, na dinamização da construção civil,
da indústria e do comércio de materiais de construção. Seu objetivo é
a produção de lotes urbanizados, a construção e a melhoria de
unidades habitacionais tanto na zona urbana quanto na zona rural,
atuando com parceria, deforma bastante flexível e adequada.

Os recursos previstos no PPAG para esse programa são da ordem
de R$1 .034.000.000,00 de diversas fontes, desde FGTS, recursos
federais, municipais, dos beneficiários, PSH, recursos do Estado,
recursos próprios da COHAB, de fundos de habitação, etc. Com

 tais

recursos, nossas metas são construir e promover melhorias em mais
de 120 mil unidades habitacionais. Será a maior contribuição para a
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redução do enorme déficit habitacional no Estado. Segundo
estudos da Fundação João Pinheiro, em 2002 o déficit habitacional de
Minas Gerais, considerando-se habitações inadequadas e coabitação
exagerada, é de 630 mil unidades, das quais 80% estão concentrados
nas famílias de renda de até três salários mínimos. Em Minas Gerais,
essa característica é mais acentuada do que no restante do País.
Sabemos que o Lar e Gerais enfrentará dificuldade para levantar
esses recursos. Mas é nosso compromisso. Ousando, chegaremos lá.

Os objetivos gerais da política estadual de saneamento são
universalizar os serviços de abastecimento de água, de coleta de
esgoto e de coleta de lixo; ampliar bastante o tratamento de esgoto
em todo o Estado. E impressionante a diferença entre o atual
abastecimento de água e a atenção dispensada ao tratamento de
esgoto. São quase 3 milhões de pessoas sem acesso à rede pública
de esgotos. A maior parte do esgoto coletado não é tratada. Essa
questão vai mudar nesse Governo, porque é fundamental para o
desenvolvimento econômico do Estado, obviamente além das
questões sociais de qualidade de vida e de qualidade ambiental.

Os objetivos principais são ampliar a disposição adequada de
resíduos sólidos, apoiar ações de drenagem urbana, promover a
difusão de fossas e de outros sistemas simplificados, especialmente
na área rural, e intensificar a preservação de recursos hídricos.

Estou mostrando os objetivos principais; obviamente, também as
diretrizes principais para cumprir esses objetivos. No caso do
saneamento, para um marco regulatório, ou seja, uma legislação
adequada, é fundamental uma parceria entre Governos e setor
privado, para que tenhamos uma legislação muito clara.

Redução das desigualdades regionais socioeconômicas;
modernização da gestão, da eficiência; aumento da competitividade
entre os prestadores; respeito ao meio ambiente e uma atuação ativa
para preservação dos recursos hídricos. Com essas diretrizes, os
projetos estruturadores Saneamento Básico e Saúde para Todos
desenvolverão ações de ampliação e melhoria do sistema de
abastecimento de água e do esgotamento sanitário; de incremento do
tratamento do esgoto coletado, principalmente nas grandes cidades e
nas regiões metropolitanas; e de melhoria das condições sanitárias de
habitações de famílias de baixa renda. Segundo esse estudo da
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Fundação João Pinheiro, temos 129 mil unidades habitacionais no
Estado que não têm unidade sanitária, ou seja, não têm banheiro, isso
em 2000. Estamos prevendo, nesse período, um investimento inédito
de cerca de R$4.300.000.000,00, dos quais 60% estão direcionados
ao esgotamento sanitário. E uma prioridade que vai ser cumprida.
Esses recursos vêm de várias fontes: Governo Federal, Governo
Estadual, FGTS, municípios prestadores de serviço e, com destaque
especial, a COPASA, que deve despender um total de
R$2.700.000.000,00. São investimentos que vão permitir a expansão
do abastecimento de água e do esgoto sanitário para cerca de 860 mil
economias. Economias são aqueles pontos que compreendem as
unidades residenciais, unidades comerciais, industriais, entre outros.

Instalação de módulos sanitários em 60 mil unidades habitacionais;
ou seja, vamos enfrentar pelo menos 50% daquele déficit de unidades
sanitárias.

Implantação de serviço de coleta de lixo para 830 mil famílias, e
ainda implantação de sistema de destinação final de resíduos sólidos
e de 200 sistemas integrados de saneamento.

Como disse, além dos projetos reestruturadores, a Secretaria vai ter
ações de uma forma geral na área de desenvolvimento urbano e
regional, e vai apoiar os municípios de diversas formas, inclusive no
financiamento de obras de infra-estrutura no âmbito do PADEM, que é
um programa importante de apoio ao desenvolvimento municipal,
apoiando a modernização de gestão e a elaboração de planos
diretores, que, além de fundamentais para a organização do nosso
crescimento urbano, da qualidade de vida urbana, são uma inovação
do estatuto da cidade e uma obrigação. Os municípios com mais de
20 mil habitantes, os municípios turísticos e históricos que até 2006
não tiverem seus planos diretores aprovados, ficarão impedidos de
receber recursos públicos federais. Temos em Minas, nessas
condições, mais de 150 municípios. Temos que correr para cumprir
essa exigência.

Além disso, temos obviamente as ações do DETEL, de expansão
dos serviços de transmissão dos sinais, que é fundamental para
interiorizar os sinais da Rede Minas, levar a telefonia para os rincões
do Estado. Há também a questão da telefonia rural que traz cidadania
- é impressionante a instalação na área rural, de um telefone.
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Finalmente temos a melhoria do serviço prestado ao público por

meio da expansão e do incremento da rede dos postos de serviço
PSIU. Muito obrigada.

Palavras do Secretário Adjunto Hely Tarqüínio
Cumprimento o Deputado André Quintão, Presidente da Mesa, os

demais companheiros das diversas Secretarias, os companheiros do
Executivo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, a Deputada Maria José
Haueisen, os demais Deputados presentes, os senhores e as
senhoras. Estamos aqui cumprindo a Constituição, porque
historicamente nenhum Governo tirou o plano da gaveta e o pôs em
andamento. A Constituição foi cumprida a partir da apresentação de
um PMDI, de um PPAG, de um orçamento e de leis de diretrizes
orçamentárias. Pela primeira vez, discute-se isso na Assembléia,
cumprindo-se a Constituição. Parabenizo o Poder Legislativo e o
Poder Executivo por esta iniciativa.

Na verdade, esse é um chamamento para se discutir Minas Gerais.
No que tange à saúde, precisamos dizer, antes de mais nada, que
temos um cenário com o SUS ainda em uma gestão passada e em
letargia, não moderna. Temos uma situação de desenvolvimento
econômico e social estagnada, com uma gestão anacrônica, o que
mostra a necessidade de reformas. Temos também um déficit público
histórico acumulado. Essa foi a situação recebida pelo atual Governo.

Para resolver os problemas, foi montado esse novo modelo de
gestão. Vamos fazer o quê? Ousar. Foi isso que o Governador Aécio
Neves e sua equipe, com o apoio da Assembléia, em um primeiro
momento, estabeleceu com essa "pedagogia", essa "didática" do
choque de gestão. Tivemos as ações do primeiro ano, que, tenho a
impressão, não acabam este ano, embora cronologicamente isso
devesse ocorrer. O choque de gestão são medidas, reformas, "apagar
incêndios" da gestão passada, para colocarmos o Estado no rumo.
Quais são os principais problemas? São os mesmos que o Governo
Lula está com dificuldades para resolver. Isso é histórico. Temos a
reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma política, que
demorará muito tempo porque é difícil. Tudo isso será para corrigir o
déficit público acumulado.

Vejam as dificuldades em que nos encontramos. O funcionalismo
está precisando de aumento, mas não há dinheiro nem para manter
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acesa a luz do Estado. Então, devemos ousar e fazer o choque de
gestão. Tenho a impressão de que ele já andou muito, e a Assembléia
contribui para isso, a partir da aprovação da lei delegada. Está
chegando agora uma outra, a do PPA, a parceria público-privada, e
uma série de outras leis. Assim, o Estado será administrado em um
plano mineiro de desenvolvimento integrado ou sustentável com uma
visão de hoje e de futuro. Estamos com os olhos aqui e lá. E mais:
temos como meta mobilizadora a eqüidade. Devemos combater e
tentar adaptar os problemas, por que o que fazemos no mundo?
Devemos viver com toda a dignidade em Minas Gerais e com uma alta
capacidade de adaptação de todos os atores.

Os atores são o Governo e o povo. E temos de nos unir para fazer
valer o PMDI, que é uma carta de hoje para o futuro, e que orientará o
PPAG, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias de cada
período do Governo. A proposta exige coragem porque o PMDI
vigorará por quatro anos e depois não sabemos se continua. Então,
temos que louvar o Governador Aécio Neves pela sua ousadia.

Vejo que o diagnóstico de Minas Gerais tem muitas causas, que, em
medicina chamam-se síndrome, ou seja, são muitas causas e o
mecanismo é uma realidade só, que é o subdesenvolvimento de
Minas Gerais, encravado no mapa das desigualdades. Tudo isso traz
as diferenças oceânicas entre ricos e pobres, que temos de corrigir, O
Governo fez um colegiado de gestão, estudando essa questão
cientificamente, com o pensamento de dar igualdade de oportunidade
a todos. Elaborou essa proposta de choque de gestão do PMDI e,
depois, do PPAG. Todo Secretário do Governo e as pessoas
envolvidas falam sobre essa nova metodologia, e temos de passar
isso à sociedade, as informações têm de subir e descer a todos os
níveis. Minas Gerais é uma grande empresa e tem de ser
administrada de forma transparente.

Não quero decepcionar ninguém, todos sabem que o déficit primeiro
do orçamento seria de R$2.400.000.000,00, e, repentinamente, o
Governador fez cortes no setor da saúde - o que tenho de lamentar -,
no montante de R$1 00.000.000,00. Mas não foi apenas o Governador,
percebemos que o Lula também fez cortes. As coisas são iguais para
todos, e há um sentimento de conjugação com o Governo Federal
para buscar a diminuição das desigualdades, que estão claras.

WN
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Pensemos em Belo Horizonte, em que há diversas favelas nos
pés dos morros, e, próximos a elas, estão os condomínios fechados,
com toda tecnologia e conforto. Essas diferenças são oceânicas, e
queremos fazer essas correções, mas não é fácil. Precisamos da
parceria e da compreensão de todos, retirando das nossas cabeças
os radicalismos político-partidários. Ontem, o Governador disse:
"Minas Gerais tem só um partido, que é fazer do Estado o melhor
lugar para se viver". Esse é o novo paradigma.

A Secretaria de Estado da Saúde, por isso mesmo, adotou uma
postura funcional, atendendo a esse choque de gestão, pois estava
com um modelo administrativo esgotado. Hoje, será reguladora,
promotora da saúde, coordenadora, fará a atividade-meio da melhor
maneira possível, esse é o nosso propósito. Informações são
enviadas para as Diretorias de Ações Descentralizadas - DADs - , de
tal forma que lá reproduzimos uma estrutura orgânica funcional para
normatizar e levar aos municípios essas normas, para que se possa
operacionalizar o SUS e se executarem as ações de saúde. A saúde
foi municipalizada. Desde 90, estamos fazendo as conferências
municipais, estaduais e nacional sobre saúde, em que o povo faz sua
avaliação de como poderemos melhorar o setor.

O conceito de saúde é um estado de bem-estar mental, físico,
social, que começa na família e no trabalho e também no plano
cultural, com nossas crenças; e ainda temos de pensar numa
transmutação. Então, promover saúde para o ser humano é muito
difícil, porque depende de todos esses indicadores sociais e do
desenvolvimento social, para que possamos fazer o ser humano mais
feliz.

O SUS deve oferecer acesso universal a todos, não podendo
discriminar ninguém. Necessitamos de alta capacidade de adaptação
e de trabalho para operacionalizar o sistema e assistir
adequadamente o povo.

Lançando um olhar sobre Minas, com seus 853 municípios,
constatamos a dificuldade de prestar assistência a todos. Não temos a
tradição de gerir bem a coisa pública, o que se faz necessário a fim de
estabelecer normas que instruam os Prefeitos, Vereadores e gestores
municipais de saúde. Acreditamos que o SUS seja melhor a partir de
uma boa gestão. O SUS funciona nas três esferas de Governo, cada
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uma com seu quinhão, daí a discussão de que será objeto a
Emenda n°29, que carece de uma lei complementar para definir o que
é gasto em saúde. O Governador diz que só gasta se houver fluxo de
caixa. Como não temos fluxo de caixa, ele busca, de todas as formas,
o financiamento para as ações de saúde. O SUS é autofinanciável
precariamente, dependendo de outras receitas, e não só da receita da
própria operacionalização do sistema. Chegaremos à construção
permanente do SUS a partir da situação precária que ainda vigora em
Minas.

Com o PMDI, que é a carta de visão do futuro, temos de construir,
na parte assistencial, uma administração moderna e o bem-estar de
nosso povo. Começamos pelo município, melhorando a rede de
acolhimento do paciente. Na atenção primária, temos os postos de
saúde, o Hospital da Saúde da Família, após o que a situação vai
tornando-se mais complexa. E pensamos na própria NOAS, uma
norma do SUS, oriunda de conferência nacional de saúde, em que
houve a participação do povo juntamente com os políticos. A NOAS
determina didaticamente um Plano Diretor Regionalizado, que
atenderá um dos programas estruturadores do PMDI. A regionalização
da saúde representa a saúde próxima de casa, o que pode ser fácil no
Triângulo, na Zona da Mata, mas muito difícil no Jequitinhonha.

O Plano Diretor Regionalizado - PDR - é o desenho geográfico
demográfico da distribuição das pessoas nos diferentes territórios
mineiros, nas diferentes microrregiões, nos municípios e nas
macrorregiões, com sua capacidade instalada a partir do PMDI, que é
o Plano Diretor de Investimento. Os Prefeitos e o povo têm de buscar
recursos através de emenda parlamentar federal para ajudar a
construir a parte material: hospitais e centros de saúde. O PMDI trata
especificamente de investimento.

O PDR é o desenho geográfico e demográfico, com a distribuição
das pessoas nos diferentes territórios do Estado - nas macrorregiões,
nas microrregiões e nos municípios - e sua capacidade instalada a
partir do PMDI. Aí os Prefeitos e o povo devem provocar a
apresentação de emendas parlamentares no âmbito federal, para
ajudar a construir a parte material, ou seja, os hospitais e os centros
de saúde, pois aqui já se trata do investimento puro. O PDR, por sua
parte, é o desenho teórico de tudo isso; a proposta para cada ano. E é
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dinâmico; de um ano para o outro, vão sendo feitas correções.

A partir da hora em que estiver instalada toda essa rede solidária - o
que depois explicaremos -, temos de procurar melhorar. Aí fazemos
novo desenho demográfico, com as necessidades de cada ano. Até
porque cada cidade vai adquirindo sua independência e construindo
sua capacidade instalada. Por exemplo, em uma cidade onde não há
um hospital, com centro cirúrgico, isso vira uma meta, um sonho, para
o próximo ano. Aí a cidade vai atrás de um Deputado Federal e
consegue uma verba; consegue outra com um Deputado Estadual;
enfim, busca as fontes possíveis de financiamento. E é o que temos
de fazer para que cada município alcance sua independência com a
capacidade instalada. E claro que isso é construído com muita
dificuldade, com verbas dos Governos Federal e Estadual e
contrapartida dos municípios, mas, como disse, trata-se de uma rede
solidária até no financiamento. Essa é a importância do SUS, que visa
promover a saúde para todos, indistintamente, e atender em todas as
especialidades médicas, com um nível de complexidade crescente, do
simples para o mais complexo.

Isso feito, faremos, a cada ano, a Programação Pactuada Integrada,
ou PPI. Quer dizer, há as ClBs, os Conselhos Municipais, o Conselho
Estadual. A CIB promove, faz uma pactuação, segundo as
necessidades de cada município. Aí estabelece-se um teto, também
por acordo, e cada um fica com seu quinhão. A proposta é muito
bonita, mas sabemos que, se no plano teórico é muito fácil, é muito
difícil na prática. Gostaria apenas de registrar que nessa rede serão
13 macrorregiões, 75 microrregiões, 95 pólos nas microrregiões e 283
módulos - o módulo é onde há somente um hospitalzinho. Para isso,
já se criou o Pró-Hosp, com o qual já foram gastos R$17.000.000,00,
sendo que há uma proposta de a ele destinar, no ano que vem,
R$60.000.000,00, com os quais vão-se criar condições para que
esses hospitais atendam o povo, e isso será dividido de maneira justa,
sem que se deixe de ver a necessidade do outro.

Essa regionalização é a saúde em casa. A ela vamos associar o
segundo projeto estruturador, que é o Programa de Saúde da Família
- PSF. O Saúde em Casa implica a reforma das unidades de saúde e
a capacitação de recursos humanos. Em Minas Gerais, o índice de
cobertura das equipes de saúde da família é de 70%, e nossa meta é
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chegar a 2006 com 100% de cobertura. Temos de expandir o
PSF, pois, com o bom funcionamento desse Programa, com a
capacitação dos médicos e da equipe de profissionais, cada família,
particularmente, cada bairro tem seus agentes comunitários de saúde,
que, fazendo visitas às famílias, ficam sabendo da situação sanitária
da casa e da saúde das pessoas que ali moram. Se preciso, levam-
nas ao posto de saúde, marcam consulta etc. Ou seja, trata-se de um
levantamento completo, com uma assistência em casa ou próxima de
casa, o que complementa a regionalização da saúde.

Esse Programa conta com dinheiro do Ministério, sendo que, à
medida que se aprimora, recebe mais dinheiro do Governo Federal, e
a partir deste ano recebe incentivo estadual já no orçamento, ou seja,
vamos terminar o ano de 2006 com a cobertura completa dos 853
municípios do Estado. Atualmente, apenas 654 são contemplados,
assim mesmo de forma precária, com cobertura parcial do município.
Essa é uma proposta que, é claro, recebe críticas. Mas julgo-a muito
importante. Essa é uma medicina preventiva, e isso certamente vai
diminuir nosso gasto com hospitais. Temos de acabar com essa idéia
de que o hospital é o centro de tratamento. A "desospitalização" não é
necessária apenas na psiquiatria. Embora o ser humano seja
multidimensional e não possamos dividi-lo, temos de promover a
"desospitalização" também do setor orgânico, com o mínimo possível
de internações, para evitar infecções etc.

Gostaria que imaginassem o quanto esse cenário é difícil. Ele parte
da capacidade instalada, que seria relativa a todas as construções e
ao funcionamento, com todos os seus atores: recursos humanos,
equipe profissional, e recursos materiais. Para fazer essas divisões,
estão baseando-se na distância de uma cidade a outra, existência de
estrada asfaltada etc. E um estudo bem-feito do Governo.

Além dos estruturadores, existem mais prioridades: regionalização
da saúde, PSF e o Viva Vida. O Viva Vida é o objetivo do Governo
nesses quatro anos, visando reduzir a mortalidade em 25% até 2006.
Existem índices alarmantes de mortalidade infantil no Jequitinhonha,
mas, na região do Triângulo Mineiro e da Zona da Mata, os índices
são baixos. Temos de homogeneizar essa situação, o que não é fácil.

O Viva Vida são todas essas iniciativas para a saúde da mulher e da
criança. Conclamamos toda a sociedade, as pastorais, as entidades
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que se interessam pelo ser humano, a Secretária da Saúde e os
Conselhos Municipais e Estaduais para essa caminhada, de mãos
dadas, rumo ao progresso, para que o Brasil não se envergonhe do
índice de mortalidade infantil no primeiro ano de vida. Para isso,
devemos investir em UTI5, construir e reformar maternidades.

Um aviso para as senhoras: o aleitamento materno reduz em três
vezes a mortalidade no primeiro ano de vida, O Ministério, acolhendo
decisão da ONU, na Itália, incentiva a promoção do aleitamento
materno.

Todas essas ações estão conjugadas com os Governos Federal e
Municipal, mas fazer essa sincronia não é fácil. Então, o Viva Vida
investirá nas maternidades, sobretudo comprando UTIs.

O quarto item de prioridade é a farmácia de Minas, assistência
farmacêutica básica, com investimentos de R$18.000.000,00 em
2004, melhorando a FUNED as condições para a fabricação de
remédios e facilitando a aquisição desses por meio de consórcios.
A farmácia básica inclui 42 medicamentos repassados aos

municípios, com entrega regular de dois em dois meses. O Governo
passado ficou dois anos sem fazer essa entrega. Estamos
regularizando isso. Todos os postos de saúde para atenção primária
básica dos municípios irão receber esses medicamentos. Esse
esforço conjunto é feito por meio de uma participação tríplice: o
Ministério paga F1$1,00; a Secretaria da Saúde, isto é, o Tesouro do
Estado paga R$0,50; e mais R$0,50 do município.

As vezes um Prefeito pode dizer que não está recebendo, mas pode
ser que não esteja querendo gastar. E vamos facilitar a forma de se
adquirir isso. O resgate já está acontecendo porque é o que temos
pregado.

Além disso, temos medicamentos excepcionais, cujo orçamento
para este ano é de R$89.000.000,00, destinados às doenças crônicas,
degenerativas e raras. A verba está definida para programas
especiais, como o do diabetes, tuberculose, doença de Hansen,
hebatite B e várias outras. O mesmo ocorre com relação ao
tratamento do câncer, a oncologia. A pessoa opera e pode precisar de
uma injeção depois. A secretaria passa tudo isso para as DADs, e
estas para os municípios. Quando precisarem de alguma coisa, vocês
devem ir ao posto de saúde da cidade, onde receberão todas as
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orientações. Se isso não estiver ocorrendo é porque falta
sincronismo e boa-vontade. Aí vamos denunciar.

São 42 medicamentos básicos atualmente. Só estamos conseguindo
trabalhar com 35, mas a proposta é chegar a 60 ou 67 no próximo
ano. Para isso, estamos melhorando as condições estruturais.

O teto para Minas Gerais é de R$165.000.000,00 para 2004, e
vamos gastar com saúde R$1.500.000.000,00. Porém, tenho dúvida
se vamos arrecadar o suficiente. Não estou dizendo isso para fazer a
defesa de nada, mas porque é a realidade. E pouco dinheiro, mas o
próprio Luta desvinculou 20% das receitas correntes da União. Não
sei como será aqui. Nós, da saúde, estamos cobrando. Sabemos das
dificuldades, as coisas não melhorarão num passe de mágica.

O Governo reservou recursos também para urgências, emergências
e para dotar, de prontos-socorros mais próximos, as diferentes regiões
de Minas Gerais, das mais avançadas às mais precárias. Nesse
sentido, o Jequitinhonha tem preferência. O princípio da eqüidade
manda tratar a todos com igualdade, mas, cronologicamente, o
primeiro chegará ao Jequitinhonha, é lá que a coisa é rarefeita.
Qualquer mapa do PDR - que trabalha a demografia, as necessidades
e a falta de estrutura para acolher os pacientes na atenção básica ou
na média e alta complexidades - registra que a região tem
necessidade de tudo. Nesse mapa rarefeito, vamos criar determinados
locais que irradiarão a saúde.

Essa é a proposta do nosso Governador. A Secretaria está de portas
abertas para discutir. Sabemos dos problemas em relação ao
funcionalismo público. E queria dizer que a grande dificuldade é a
queda lenta da folha, caiu uns seis dígitos. Não há dinheiro para
pagar. Primeiro temos de resgatar Minas Gerais de uma divida com o
Governo Federal, e esse exercício não é fácil para o Governo.

Para resolver essa equação da nossa vida, com todos esses
conceitos, para faier de Minas Gerais o melhor lugar de se viver, é
preciso partirmos da compreensão e do amor de cada um pelo outro.
E preciso deixar a política partidária de lado, ajudar o Governo, falar a
mesma linguagem e votar os projetos. E tenho certeza de que haverá
compreensão da Assembléia. O plano de carreira será votado, mas
não se iludam, destina-se aos concursados, mas depois haverá
alternativas para os que foram contratados. Não faço diferença,
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pessoas muito competentes foram colocadas pela janela.

Estou falando que regulamentar Minas Gerais é muito difícil por
causa dos problemas históricos do funcionalismo, do "servidor", entre
aspas. A palavra "servidor" está entre aspas porque são oito figuras.
Há os contratados, os que conquistaram o direito em razão do tempo,
mas não prestaram concurso, etc. Esse é o grande problema do
Governo.

A nossa lei é muito complexa, e dar condições legais, constitucionais
ao funcionalismo, para que o Governo trabalhe com todas essas
expectativas, principalmente na área da saúde, não será fácil. Trata-
se de uma tarefa de todos, e, se Deus quiser, com essa carta do
futuro, quando chegarmos a 2020, Minas Gerais será o melhor lugar
para se viver. Agradeço a todos e coloco-me à disposição.

Palavras do Secretário Adjunto Luiz Flávio Sapori
Bom-dia a todos. Cumprimento especialmente o amigo, Deputado

André Quintão; os amigos e colegas do Executivo, os Deputados e as
Deputadas presentes; os membros de organizações não
governamentais e os representantes de sindicatos. Serei objetivo. Do
ponto de vista da segurança pública, o PMDI e o PPAG de Minas
Gerais constituem um marco inédito. Pela primeira vez na história
deste Estado, a segurança pública é tratada como prioridade, ou como
uma das prioridades. As ações governamentais na área de segurança
pública passam a merecer atenção especial na formulação de uma
política pública, no conjunto de projetos e ações, que mereceram a
inclusão no rol de projetos estruturadores.

A inclusão da segurança pública no rol dos projetos estruturadores é
a maneira mais palpável, concreta e verdadeira de o Governo dizer
para a sociedade mineira que o combate ao crime e à violência é tão
importante quanto as políticas educacionais, de saúde, de
saneamento e de ciência e tecnologia. E a forma direta de dizer, mas
não no discurso, na retórica e no proselitismo. Não faremos segurança
pública com proselitismo, passaremos a fazê-la de forma concreta. E
a inclusão no PPAG e no PMDI mostra exatamente a maneira como a
criminalidade e a violência passam a ser tratadas: com diagnóstico,
planejamento e gestão.

Sempre se fez segurança pública no Estado com intuição, com
"achismo", apagando incêndios. Havia as famosas ações
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intempestivas ao sabor dos acontecimentos: de uma rebelião, de
uma fuga de presos ou de um crime de repercussão pública. O
Executivo Estadual sempre reagiu assim na área de segurança
pública no Estado. Mas não será mais dessa forma; aliás, já não tem
sido no atual Governo.

O planejamento de uma política pública foi iniciado com o plano
emergencial anunciado pelo Governador em março, um conjunto de
ações que sistematizou as nossas intervenções e metas para 2003.
Agora, no PMDI e no PPAG, temos oportunidade de mostrar à
população o que podemos fazer no quadriênio 2004-2007.

Pois bem, o que está definido para o quadriênio 2004-2007 parte de
um diagnóstico muito elementar que eu gostaria de compartilhar com
vocês. No período da tarde, poderei detalhar melhor. Temos uma
relativa clareza sobre o que está acontecendo nas grandes cidades do
Estado de Minas Gerais, no que tange à criminalidade e à violência. O
crescimento dos índices é real. Não está sendo feita uma maquiagem
desses índices. Temos absoluta convicção de que o crescimento dos
índices de homicídios, de assaltos e dé furtos em gõral define uma
nova realidade do fenômeno da criminalidade no Estado de Minas
Gerais, que é singular. Não estamos dizendo que seja um fenômeno
nacional ou internacional. Certamente, ele tem conotações nacionais e
internacionais, mas há algo muito peculiar da realidade do Estado na
década de 90 relacionados a dois fatores. O primeiro, a consolidação
do tráfico de drogas nas grandes cidades, especialmente nesta região
metropolitana. E todos sabemos que o tráfico de drogas,
especialmente o tráfico do "crack", tem conotações e implicações
criminológicas muito distintas do tráfico da maconha ou da cocaína. E
o que prevalece na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
lamentavelmente, é o tráfico do "crack". Ele traz muito mais violência,
muito mais disputas entre gangues e tem um poder de disseminação
do vício muito maior.

Essa é a realidade com a qual estamos lidando. Témos de ser muito
pragmáticos para identificar esse contexto. Isso gera homicídios e
assaltos, desde o assalto da padaria da esquina até assaltos mais
coletivos e outros mais sofisticados. Gera também homicídios por
razões óbvias que já conhecemos e disputas entre gangues. Portanto,
esse é um fator gerador de crimes. 0 tráfico, por si só, gera crime e
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violência.

O segundo é o alto nível de impunidade que se disseminou no
Estado de Minas Gerais na década de 90, por uma crescente
ineficiência do aparato de segurança pública, que começa na Polícia
Militar e culmina no sistema prisional.

Este é o nosso diagnóstico. Os dois fatores combinados explicam,
em boa medida, o que está acontecendo. Em razão desse
diagnóstico, o PPAG e o PMDI na área de segurança pública propõem
ações em quatro grandes eixos:

ampliação e profissionalização do sistema prisional - segundo nosso
diagnóstico, esse é o grande gargalo de Minas Gerais atualmente.
Precisamos ampliar vagas imediatamente. Temos um déficit
acumulado de, no mínimo, 12 mil vagas. Então, são "para ontem", a
ampliação e a construção de penitenciárias e - o que é mais sério, ao
contrário do que se acredita, prezado Deputado André Quintão, que o
problema de Minas são as penitenciárias - de presídios. Estamos
chegando à conclusão de que o nosso grande déficit é de casas de
detenção, de casas de custódia para presos provisórios. E o caso da
nossa região metropolitana. E por isso que nos acostumamos a ver
presos amontoados feito bichos nas delegacias e distritos policiais.
Não temos um sistema de detenção provisória, mas vamos construí-
lo, como está previsto no PPAG e no PMDI. Isso implica a
profissionalização da gestão de ambos os sistemas;
profissionalização e integração das polícias e valorização

profissional: temos a clareza de que precisamos olhar com muito
carinho pelo policial militar e pelo policial civil e por suas condições de
trabalho. Eles precisam de condições básicas para trabalhar, desde o
prédio ao computador que lhes serve, a viatura, a arma de fogo e o
colete à prova de balas. O Estado ainda é muito deficitário de tudo
isso, e vamos olhar com muito carinho os profissionais da ponta, bem
como a integração das Polícias Militar e Civil, que já está sendo feita e
que será aprofundada nos próximos três anos. Não vamos unificar as
polícias. Isso está muito claro no PPAG e no PMDI. Vamos
compactuar com a proposta do Governo Federal de integração.
Basicamente, é isso;

prevenção social da criminalidade: para nós, isso é muito caro e não
é discurso. E mais um dos projetos estruturadores. Vou explicá-lo
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depois, no final da tarde. A prevenção social deve ser articulada
com a repressão. Vamos fazê-la por meio de um projeto já
estabelecido: é o Fica Vivo, que vai ser ampliado para todo o Estado.
Repressão e prevenção, em nosso ponto de vista, têm de estar juntas.
Não temos de fazer escolhas, mas combinar essas alternativas; por
fim, o adolescente infrator, que merece uma atenção muito especial,
tanto do ponto de vista da ampliação do atendimento quanto do ponto
de vista da profissionalização do atendimento.

Temos de valorizar o agente que lida com o adolescente e não tem
seu devido valor nem carreira. Vamos fazê-la.

Em linhas gerais, é o que está previsto para a segurança pública. A
tarde, explicarei os detalhes disso, mas tenho clareza de que, pela
primeira vez, trataremos segurança pública com seriedade,
singularidade. Conectado, mas, ao mesmo tempo, diferenciado das
políticas de saúde e de educação. As políticas de saúde e educação,
hoje, dependem muito de uma boa política de segurança pública.
Nossos postos de saúde e escolas são o maior exemplo de como
essas políticas devem estar integradas, mas, ao mesmo tempo,
singularizadas. E isso que vamos fazer em Minas nos próximos quatro
anos. Muito obrigado a todos.

Palavras do Secretário Adjunto João Antônio Filocre Saraiva
Meu bom dia a todos. Em nome da Profa. Vanessa Guimarães,

Secretária da Educação - que não pôde estar presente a este debate,
apesar de seu desejo e disposição pessoal de atender sempre a todas
as solicitações da Assembléia para discussão das questões da
educação -, e em meu próprio nome, cumprimento o Deputado André
Quintão, os Secretários que compõem esta mesa, os Deputados e os
demais presentes a este evento.

O plano de ação da Secretaria para a área da educação faz parte de
um documento chamado "O Desafio da Qualidade", elaborado ao
longo do primeiro semestre e distribuído praticamente a todas as
escolas públicas de Minas Gerais. Trata-se de um documento que
contém as idéias centrais do trabalho que será realizado e os
compromissos básicos deste Governo. Num esforço da Secretaria, ele
foi distribuído às escolas, onde alimenta e dá sustentação às
discussões que estão sendo feitas no campo da educação. As ações
previstas nesse documento estão sintonizadas com os princípios do
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PMDI e do PPAG.

Em especial, chamo atenção para um aspecto, que é um
entendimento e um compromisso básico: o de que a educação e a
disseminação do conhecimento são fatores decisivos para o
desenvolvimento humano, social e econômico. Em especial, a
educação é um instrumento indispensável para o enfrentamento das
diferenças históricas que existem em nosso Estado. O plano da
educação foi desenvolvido para isso, e pretendemos implementá-lo já.

Para não ultrapassar os 15 minutos, farei apenas uma apresentação
geral. O conjunto de ações previstas no plano da educação converge
para um único ponto, o do desenvolvimento da educação básica em
nosso Estado, e estão, em sua essência, não no seu todo,
organizadas. Ganham organicidade e harmonia por meio de dois
projetos estruturadores, a respeito dos quais falarei hoje à tarde,
quando serão debatidos em detalhes. São os projetos de ampliação e
melhoria do ensino fundamental e universalização e melhoria do
ensino médio.

Esses dois projetos estão organizados segundo duas dimensões
principais: uma voltada para a melhoria da qualidade do atendimento
dos serviços educacionais a toda população de Minas e a outra
orientada para o desenvolvimento e melhoria da gestão e da
administração do sistema educacional.

Essa segunda dimensão é essencial para nós porque tem a ver, em
grande parte, com o financiamento das demais medidas previstas nos
projetos estruturadores.

O sistema educacional de Minas conta com quase 200 mil
servidores, em aproximadamente 4 mil escolas.

Na rede estadual há 2.800.000 alunos; se incluirmos a rede
municipal, encontraremos um total de 4.800.000. Trata-se de uma
máquina grande demais. Uma ação voltada para o aperfeiçoamento
da gestão e da administração do sistema pode produzir resultados
que serão muito bem aproveitados no financiamento das ações
previstas nesse plano de educação.

Um dos projetos está voltado para a ampliação do atendimento aos
jovens e crianças; o outro, para o desenvolvimento e a melhoria das
condições básicas de funcionamento das escolas.

A ampliação do atendimento aos jovens e crianças far-se-á por três
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caminhos distintos. No primeiro, que está sendo implantado, o
ensino fundamental passará de oito para nove anos, oferecendo às
crianças de 6 anos, hoje fora dos benefícios da educação infantil, a
oportunidade de ser atendidas na rede pública. Para tal, o Estado
conta com o apoio declarado de, aproximadamente, 650 municípios,
que acompanham a Secretaria da Educação nesse esforço, num
movimento de praticamente todos os municípios em parceria com o
Estado. Essa medida possibilitará, especialmente às crianças das
regiões mais pobres do Estado ou das periferias dos grandes centros
urbanos, o acesso à escola. Ainda não sabemos o total de alunos,
mas foi feito o cadastramento e a previsão é de aproximadamente 130
mil.

No ensino médio, serão criadas novas vagas para os jovens e
jovens adultos. A intenção é atender a toda a demanda dos jovens
que estão concluindo o ensino fundamental. Todos os formandos na
8  série terão a vaga garantida no ensino médio, se assim o
desejarem. Da mesma forma, serão atendidos todos os jovens e
jovens adultos que, por algum motivo tenham-se afastado da escola e
que, por pressão das transformações sociais ou do mercado de
trabalho, querem retornar para obter formação melhor e alcançar um
nível de escolaridade maior. Nesse caso, a previsão é de que será
necessária uma ampliação de mais ou menos 200 mil novas vagas
nos próximos quatro anos, para o atendimento da demanda.
Caminharemos para buscar a universalização já conquistada no
ensino fundamental.

A terceira medida consiste em ampliar a jornada escolar dos alunos.
Como o Estado não tem recursos financeiros para criar escolas de
tempo integral, a Secretaria da Educação implantará o projeto Aluno
de Tempo Integral. Em cada unidade escolar serão identificados os
alunos com mais necessidade de atendimento adicional. Além do
horário normal de aula, esses alunos serão atendidos no contraturno,
com a oportunidade de superarem muitas das deficiências que vêm
apresentando e.que têm gerado insucesso em sua vida escolar.

Esses dois projetos serão elaborados, desenvolvidos e
implementados segundo duas estratégias fundamentais, a primeira
delas por meio da execução de ações de caráter mais geral, que
beneficiam todas as escolas e todos os alunos do nosso Estado.
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Uma segunda estratégia focaliza o atendimento de um conjunto

especifico de escolas que, por suas características, merecem uma
atenção especial do poder público. Nesse caso, vou citar o Projeto
Escola Viva, Comunidade Ativa, que já foi lançado pelo Governador
do Estado, no mês de julho, e que tem por finalidade dar uma atenção
toda particular às escolas que atendem às crianças especiais do
nosso Estado, notadamente àquelas submetidas ao fenômeno da
violência, e situadas na periferia dos grandes centros urbanos. O
projeto começou atendendo a 70 escolas da periferia de Belo
Horizonte e deverá se estender a todo o Estado, gradativamente.
Esse é um exemplo de como uma medida poderá ser implementada a
partir de necessidades específicas de grupos de escolas que, por
viverem uma situação peculiar, demandam uma atenção especial do
Estado.

Gostaria de falar que as questões da educação não se resolvem
com soluções emergenciais. Há necessidade de se colocar os
projetos da educação um pouco acima ou um pouco protegidos da
influência da sazonalidade do calendário político e de se fazer uma
grande discussão para que a educação se torne suprapartidária, e
constitua um programa de toda a população e da sociedade mineira.
Nesse sentido, a Secretaria de Educação começa, ainda neste ano, a
mobilizar a sociedade para a elaboração do Plano Decenal de
Educação do nosso Estado. Esse plano incluirá o Plano Estadual de
Educação e os planos de educação dos 853 municípios. A idéia é
fazer isso de uma maneira ordenada, para que os esforços
despendidos na área da educação e os poucos recursos que o Estado
e os municípios possuem, coordenados e orientados numa
determinada direção, possam produzir e multiplicar os bons resultados
que todos nós desejamos para a educação mineira.

Finalizando, quero aproveitar a ocasião para cumprimentar os
professores pela passagem do 15 de outubro. Quero saudar aqueles
que escolheram, como projeto de vida, o exercício do magistério. E
uma profissão que sabidamente pode ser gratificante, se soubermos
extrair dela o prazer, a felicidade e a satisfação que pode oferecer.
Mas sabemos também que é extremamente extenuante, porque exige
e consome as melhores energias que possuímos dentro de nós
mesmos. Quero saudar em especial os professores da rede pública,
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pelo desafio e pelas dificuldades que eles têm de enfrentar nos
mais distantes lugares de Minas, mantendo acesas e em elevado nível
a esperança e a confiança de que a educação pública pode se tornar
um bem valioso para os nossos jovens e as nossas crianças.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Passamos agora para a fase de debates. Esta

Presidência passará a ler as questões escritas encaminhadas pelos
participantes presentes e pelos telespectadores. A Presidência solicita
aos Deputados e participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de 2 minutos para
apresentar sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - Vou iniciar o primeiro bloco fazendo perguntas por

escrito e perguntas orais. Existe um último bloco de perguntas, que
será dirigido aos grupos de trabalho, já que o número de perguntas
está muito grande.

Pergunta dirigida à Secretária Maria Emília: "Que estratégias e
projetos estruturadores são pensados para a prevenção e a redução
de desastres urbanos?". Outra pergunta: "Sabemos que o
saneamento é a principal base da saúde, e a senhora diz que haverá
muitas melhoras. Como essas respostas serão dadas aos
interessados para melhorar a política de saneamento, às questões
mais práticas?"

Pergunta do Fórum Mineiro de Participação Popular: "Existe algum
programa específico na Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana para a ampliação dos canais de participação popular
nos processos de planejamento e gestão das cidades mineiras?"

Pergunta de Antônia, da Central de Movimentos Populares: "Como
será investido 1% do ICMS para a moradia popular?"

Pergunta de Daniel, da Federação das Associações: "Em São Paulo,
1% da arrecadação do ICMS é destinada à habitação popular." A
pergunta é também sobre a questão do 1% do ICMS mineiro.

Ultima pergunta para a Secretária Maria Emília: "Nesse contexto de
recessão e de estagnação, vivemos sintomas que se agravam, tais
como a crise social, o desemprego e a miséria. Como efetuar o
retorno do homem da cidade para o campo, já que o êxodo rural traz
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um processo de ocupação irregular, favelização, etc.? Nessa
visão de futuro, o retorno ao campo, ao meio rural é uma meta?"

Pergunta para o Rômulo, da SEDESE: "A SEDESE tem muitos
conselhos vinculados. Não seria viável a fusão deles e a criação de
um programa único, de um Conselho único, gerindo um grande
programa de inclusão social, a exemplo do que ocorre em Santa
Catarina?"

Pergunta do Sr. Enderson, da União dos Conselhos Municipais:
'Tendo em vista que os programas apresentados para a assistência
social são federais e com recursos federais, quais os que têm
recursos do Governo Estadual na política pública da assistência
social? Quanto será aplicado para a sua implementação?'

Pergunta de D. Vanete: "Por que Ribeirão das Neves não tem o
Programa Fome Zero? Faltam pessoas capacitadas ou há falta de
interesse do Prefeito?"

Pergunta de Robson, do Conselho Municipal de Assistência Social e
do Idoso: "E sabido que, ao longo dos anos e governos, as previsões
orçamentárias voltadas para a assistência sempre foram praticamente
inexistentes, prejudicando ações e projetos dos municípios e, em
particular, políticas públicas voltadas para os idosos. Dentro das
exposições feitas, mais uma vez, esse segmento não foi identificado
nem atendido. Qual a explicação plausível do Secretário para essa
situação, em relação ao Estatuto do Idoso sancionado recentemente?"

Pergunta para o Secretário Adjunto da Saúde: "Como fica a atenção
à saúde da família, se já está sendo desmontada a maior parte das
equipes de agentes comunitários que desenvolvem um bom trabalho?
Para onde vão os recursos da assistência social? Existem setores que
necessitaram de assistência social, no âmbito da saúde.".

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria de ouvir todos os
componentes da Mesa, mas, em razão do tempo limitado, restringirei
a minha reflexão e minha pergunta ao meu valoroso colega e
companheiro Hely Tarqüínio, Secretário Adjunto de Saúde. Nós,
enquanto batalhadores pelo SUS, profissionais da saúde, não temos o
direito de racionalizar, de justificar que qualquer outro Governo, de
qualquer nível, por estar desviando recursos da saúde, não cumpra o
mínimo constitucional conseguido com tanto sacrifício e luta. Para
garantirmos o mínimo constitucional, houve uma luta de muito tempo,
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que foi fruto de um trabalho de todos os que defendem a saúde
neste Estado brasileiro.

Nós, da Bancada do PT, preocupados com gastos do Governo
Federal que possam causar qualquer perspectiva de justificação para
o não-cumprimento da emenda constitucional, assinamos documento,
encaminhado ao Governo Lula, solicitando que o Governo Federal
aplique o mínimo constitucional na saúde. Não posso aqui, mesmo na
condição de apoiador e admirador do Lula, por seu talento e seu
compromisso histórico, dizer que ele deve ou possa fazer isso, pois
não deve. O Estado de Minas Gerais não pode justificar que não gasta
o mínimo constitucional na saúde, só porque outros Estados também
não gastam. Pois digo o contrário: no Brasil, existem Estados que
aplicam o mínimo constitucional na saúde. Se disséssemos que a
saúde é uma prioridade, como o Dr. Flávio Sapori disse em relação à
segurança pública, teríamos de colocar mais que determina a
Constituição. A aplicação dos recursos da saúde é uma obrigação
constitucional. Se quisermos construir o Estado democrático de direito
e de justiça, não podemos abrir mão do cumprimento da ordem
constitucional vigente. Isso não é questão de prioridade, essa é a
ordem constitucional vigente neste País, que manda aplicarmos o
mínimo de recursos na saúde.

As palavras do Subsecretário Hely Tarqüínid, do ponto de vista
retórico de propostas e intenções, são muito bonitas, mas não
podemos dirigir nossas palavras para o futuro. Estamos com os pés
no presente e temos de cumprir o que determina a Constituição. Se o
Governo é sério e quer fazer com que a saúde seja referência de
valorização da dignidade humana, temos de cumprir o que
determinam as leis e a Constituição nesse momento.
Lamentavelmente, o Governo é devedor da saúde e, em razão dessa
dívida, há pessoas que morreram, que estão sofrendo ou que têm
seqüelas que não podem mais ser corrigidas, por falta da aplicação de
recursos em Governos anteriores, cuja dívida recai sobre o Governo
vigente.

Mas o Governo não só não está aplicando o que deve, como
também não está aplicando o que é da ordem deste momento, e que
está no orçamento. Não basta somente colocar no orçamento, fazer
um belo plano. Os planos de desenvolvimento vêm de muito tempo.
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Tomaremos como referência o Governo Hélio Garcia, que teve um
belíssimo Plano Mineiro de Desenvolvimento, mas, no entanto, não se
realiza, pois é muito mais retórica que prática.

Quero deixar registrada a cobrança de todos os Deputados do Bloco
PT-PCdoB desta Casa para que os Governos cumpram a ordem
constitucional vigente e apliquem o mínimo constitucional na saúde,
caso contrário faremos apenas belas análises e projeções para o
futuro, e este Estado não andará. O Estado paga sua dívida financeira
e também tem de pagar, em todos os governos, sua dívida social. Não
há como ficar devendo para o futuro a alguém que procura um
transplante, um atendimento a uma doença grave, uma necessidade
fundamental, isso não pode ficar para o futuro.

Acho interessante e aplaudo o que tem sido colocado pelo Governo
Aécio Neves como proposta, mas lamento profundamente estar aqui
sempre pedindo para que o Governo, na sua prática cotidiana, cumpra
as determinações definidas pela Constituição e pelas leis do Estado.

O Sr. Ronaldo Sena - Parabenizo a Comissão de Participação
Popular da Casa pela oportunidade que dá ao segmento da sociedade
civil de discutir o PMDI e contribuir com o PPAG.

Minha pergunta é dirigida ao Dr. Rômulo. Vários municípios em
Minas Gerais vêm implementando projetos de combate à pobreza,
entre eles a qualificação sócio-profissional. No entanto, o usuário da
assistência social demanda ações que lhe garantam oportunidades
para o acesso ao mundo do trabalho porque o modelo de qualificação
profissional tradicional não basta para inseri-lo no mercado. Qual a
especificidade desses Centros Públicos de Promoção do Trabalho,
apresentados pelo Deputado João Leite, para os usuários da
assistência social, que não dominam a leitura nem a escrita e têm
dificuldade de adaptação às regras e outras marcas de exclusão
social, uma vez que sabemos que esse sistema de qualificação não
atende o público da política de assistência social? Que público é
esse? Morador de rua, portador de deficiência, famílias em situação
de vulnerabilidade. Essa população não consegue acesso a esse tipo
de qualificação. No Centro Popular de Trabalho está contemplada a
especificidade desse público da assistência social?

O Sr. José Fernandes Pacheco - Nós, da minha geração, lemos
muito Malba Tahan. Havia uma de suas histórias que falava de um
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sujeito que arrecadava recursos para a construção de um
orfanato. Ele foi a uma casa, e seu dono, além de não lhe conceder o
recurso que pedia, deu-lhe um tapa na cara, ocasionando-lhe o
derramamento de um pouco de sangue. O sujeito limpou o sangue e
perguntou-lhe: "E para as crianças"?.

Nas falas que escutei várias vezes, foi pronunciada a palavra
"prioridade". Falou-se em Jaíba, malha rodoviária, desburocratização,
rio São Francisco, desenvolvimento urbano, PSIU, saneamento,
aumento de competitividade, Rede Minas, telefonia. E depois, para
minha alegria, o Dr. Hely Tarqüinio, que é de Patos de Minas e,
portanto, sempre trás boas mensagens, falou que nós estamos aqui
para fazer acontecer a Constituição. Mas cadê o art. 227 da
Constituição? Relacionamos uma porção de prioridades. E a própria
palavra "prioridade", usada no plural, soa mal. Dos primeiros, qual é o
primeiro? Vivemos um momento extremamente grave no que tange à
questão da criança e do adolescente e gostaríamos de ouvir algo
referente a esse campo. O assunto do dia de hoje, conforme
anunciado no programa, é Desenvolvimento Social. E não ouvimos
menção, em nenhum momento, ao ali. 227 da Constituição, que diz
ser a criança uma prioridade absoluta.

O Sr. Marcos Antônio da Silva - Cumprimento o Deputado André
Quintão e demais componentes da Mesa. Minha pergunta é dirigida
ao Dr. Hely Tarqüínio. Sou funcionário de carreira da FHEMIG e,
nesses 16 anos em que trabalho, nunca vi tamanha desorganização.

Lamentavelmente, com a posse do Governador Aécio Neves, as
unidades da FHEMIG praticamente viraram cabide de emprego dos
Deputados do PSDB que perderam a eleição. Gostaria muito que a
imprensa e todos os senhores fossem ao Hospital João XXIII, onde
trabalho, acompanhar o funcionamento do hospital, que até distribuiu
nota sobre o assunto. E a realidade é a mesma no Hospital de Venda
Nova, também administrado pela FHEMIG. A situação é crítica, mas
não percebemos, nos planos de saúde expostos pelo Dr. Hely
Tarqüínio, uma tentativa de estruturação para dar atendimento digno à
sociedade mineira, que necessita desses hospitais. De domingo para
segunda, os três computadores do hospital estavam estragados, e
tivemos de manualmente, atender uma fila enorme de pessoas, que
chegam a ingar nossas mães, que nada têm a ver com isso. Ou seja,

rs



1032
os administradores estão dormindo, e sou eu quem paga o pato,
pois nunca vou maltratar um cidadão que ali chegar, procurando
atendimento.

Então, gostaríamos de saber se, dentro desse plano, está prevista
uma reestruturação, com a valorização do servidor público, que faz
com que aquela fundação exista até hoje. Atualmente, os servidores
não têm motivação alguma para prestar um serviço de qualidade para
a sociedade. O plano de carreira que o Governo está propondo só nos
tira direitos; não traz nenhuma contribuição para que o servidor se
motive a prestar um serviço de qualidade.

Também gostaria de colocar uma questão para o Secretário da
Segurança Pública. Quando ouço falar na questão das drogas,
lembro-me da Guerra do Vietnã. Quando os Estados Unidos, estavam
com a guerra perdida, abafavam um canto e abriam outro. No Brasil, a
droga só é fiscalizada para pobre, preto e puta, lamentavelmente.
Todos sabemos que o uso de drogas vem das décadas de 30 e 40, e
é observado principalmente na classe média alta. Mas nunca vimos
uma tentativa de punir essas pessoas, que têm o poder na mão.

Quanto aos planos de segurança pública, muito bem expostos pelo
Secretário, gostaria de saber qual a intenção do Governo com o
Projeto de Lei n° 1.074, que está em tramitação nesta Casa e vem
cobrar mais da sociedade. Quero saber qual é a idéia do Governo
para melhorar a segurança pública para o cidadão que não pode
pagar, porque o projeto é claro: se um cidadão, por qualquer motivo,
chamar uma viatura - e falamos também do Corpo de Bombeiros - em
sua casa, terá de pagar uma taxa complementar, que ainda vai
depender da patente do Soldado que atendê-lo. Ou seja, o plano de
segurança pública do Governo é só para os ricos? O pobre não vai ter
direito à segurança pública?

O Sr. Presidente - Informo aos gerentes dos projetos estruturadores,
coordenadores e consultores de grupos que a reunião preparatória
será realizada no Teatro da Assembléia, às 13h1 Smin.

O Sr. Roger Carvalho dos Santos - Boa tarde. Cumprimento a todos,
elogiando mais uma vez o Deputado André Quintão, pela iniciativa
dessas audiências públicas.

Seguindo a linha do companheiro Adelmo Carneiro Leão, quero
dizer, sem cinismo ou arrogância, que, para nós, é preciso um
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pensamento mais crítico.

O conceito é importante pois, fora dele que referência temos? Há
necessidade de que os conceitos sejam bem definidos, expressando a
realidade, porque toda teoria retórica, entre aspas, deve expressar o
fato como ele é, sem distorção, para que não haja enganos. Isso é
fundamental para nós e nossos filhos vivermos melhor em Minas
Gerais.

Tenho algumas preocupações, embora não queira entrar na questão
da saúde, por ter o companheiro Adelmo Carneiro Leão sobre ela
discorrido de maneira muito clara. Não desejo entrar nesse campo.
Fazer com que a Constituição seja cumprida é um dever sagrado.
Ficarei no campo da educação. Além do ensino médio e

fundamental, não podemos relegar ao fracasso a educação infantil no
Brasil. As nossas crianças formam sua personalidade nessa fase. E
uma questão de caráter, que diz respeito a todos os projetos
colocados aqui, inclusive os que tratam de violência, criminalidade,
produção, e relações humanas. Isso é muito sério.

Não basta apenas discutir, embora seja de grandé importância, a
questão do ensino e da pesquisa. Onde está a extensão das
universidades? Há algum projeto? Desconheço.

Outra questão interessante é a demarcação do PPP e a questão das
OSCIPs. Isso tem de ficar claro para nós, sob o ponto de vista do
controle social. Ainda não está claro que, na parceria do público com o
privado, haverá contrapartida em favor do social. Isso é terrível. No
caso das OSCIPs, tenho medo de que não seja possível criar um
fundo específico para fazermos o controle social, isto é, tudo o que
sair das OSCIPs tem de entrar no fundo. Aí, sim, poderemos fazer o
controle social.

Não sei, até hoje, do ponto de vista humano, o que significa capital
humano. Gostaria que me respondessem. Se o ponto de vista for o do
investimento, não é por aí, porque sabemos das complicações do
binômio capital "versus" trabalho. Existe uma luta muito grande para
superar essa contradição.

Não entendo o que é choque de gestão. Será que poderíamos tratar
de políticas inovadoras de gestão? Vamos denominar o conceito e
apontar o caminho. Sugiro que se definam os conceitos, tornando a
realidade mais clara, transparente, estabelecendo-se melhor relação
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do ponto de vista desse grande projeto, que reconhecemos
ousado. Temos de buscar as fontes e garantias. Muito obrigado.

A Sra. Darci Vilaça - Cumprimento a Mesa, na pessoa do Deputado
André Quintão, e os demais participantes. Colocarei uma questão
para reflexão. A assistência social está inscrita na Constituição
enquanto política pública. Infelizmente, segundo apresentações do
Deputado João Leite, não vimos a assistência social aparecer
enquanto um eixo estruturador do PPAG e do PMDI.

Queria dirigir duas perguntas ao Rômulo Viegas. "Por que não
consta a assistência social como política pública no eixo estruturador
do PMDI? Qual o percentual de recursos do Estado destinados aos
programas da política de assistência social alocados no Fundo
Estadual de Assistência Social?". O Deputado apresentou vários
programas, e o único que abordou o problema dos recursos foi o
Minas Sem Fome, O restante foram programas do Governo Federal
executados por meio do Governo Estadual e dos municípios. Quanto
aos programas que o Estado implementará, qual o percentual desses
recursos?

O Sr. Evaristo Garcia - Segundo a "Gazeta Mercantil" de 7/12/2001 e
o trabalho do Prof. Sacha Calmon, publicado no "Estado de Minas" de
22/12/2001, o PROER-1 destinou-se a socorrer os Bancos, e o
PROER-2, a ajudar os grandes produtores rurais. Fiz aquela
referência, Dra. Maria Emília, porque o Ruy Lage me disse que,
quando precisasse, era só ir lá buscar porque a senhora era gerente
de Banco na época da discussão do FGTS. Hoje os Bancos estão
saneados, ganhando bilhões e ampliando muito o setor financeiro. Os
ruralistas estão comprando bezerro, potro manga-larga e novilha por
R$3.000,00, quando custariam R$200,00. A metade de uma vaca sai
por R$1.600.000,00 em leilão.

Houve desvio dos recursos destinados ao saneamento básico para
famílias com renda de zero a três salários mínimos, de acordo com o
Decreto n° 949, de 13110/69. A senhora não acha que é um crime
hediondo desviar recursos destinados à moradia, à saúde, à defesa
da vida para esse fim? Não seria preciso fazer esses recursos
retornarem à sua finalidade legítima? Os Bancos agora podem pagar.
O BNDES empresta e recebe deles. Mas não existe liderança
comunitária, não têm a mínima informação sobre essa falcatrua da

rÀ



1035
social-democracia de FHC.

O Sr. José Dantas - Cumprimento a Mesa e todo o Plenário na
pessoa do Deputado André Quintão. Começaria resgatando a questão
da política de assistência social. Não há como entrar nesta Casa e
não se lembrar dos acontecimentos. Nos últimos anos, a luta dos
militantes na assistência social foi pela implementação de uma política
pública de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social.

Os Deputados passaram por alguns momentos em que foi discutida
a subvenção.

Era dinheiro da assistência social que ficava com os Deputados. Há
pouco tempo, tivemos a questão dos salários altíssimos, havia
Deputado que ganhava até R$90.000,00. Tudo isso nos deixa
indignado, principalmente a prática da política de assistência.

Como o Deputado Adelmo Carneiro Leão falou sobre política de
saúde, a política de assistência é uma lei, foi criada em 1988. Até
então os governantes que passaram pelo Estado e o atual Governo
nunca se preocuparam com a implantação dessa política. Sempre a
utilizam para a prática clientelista. Então, é muito difícil. As
conferências estaduais são deliberativas dessa política, mas em
nenhum momento foram respeitadas.

Em agosto aconteceu a V Conferência, várias prioridades foram
apontadas para o Estado, e nesse projeto estruturante do Governo
para os próximos 20 anos não se pensou na política de assistência
social. Para nós, militantes que atuamos na área de assistência, isso é
brincar com o ser humano. E muito difícil engolir tudo isso.
Os dez mandamentos do Estado para o futuro não citam a

assistência social. Melhorar o IDH é excluir esse público da
assistência social e pensar no que está pela frente? De que forma
tratarão esse público, milhares e milhares de pessoas que não têm
acesso a nada, que estão abaixo da linha de pobreza? Estamos
inconformados com tudo o que vemos. Esperamos que se respeite a
Lei Orgânica da Assistência Social e as deliberações das conferências
estaduais. Não podemos esquecer as propostas apontadas nas
conferências, pelo menos algumas, como a questão do imigrante -
não funciona o atendimento ao imigrante - , do portador de deficiência
e do adolescente infrator. Todas essas questões são apontadas como
responsabilidade do Estado, que não as cumpre.
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O Fundo de Assistência Social, pelo que acompanhamos, nunca

recebeu dinheiro, quando chega algum recurso é do Governo Federal.
Então, pergunto: como este Governo fará valer a Lei Orgânica de
Assistência Social sem que essa lei esteja contida no projeto
estruturante do Estado para os próximos 20 anos? Essa pergunta
seria dirigida ao Secretário João Leite e à Renata, mas, infelizmente,
eles priorizaram outras questões - não estou desmerecendo os
companheiros que os estão representando.

O Sr. Renato Barros - Primeiramente, cumprimento o Deputado
André Quintão e esta Assembléia Legislativa pela iniciativa da
realização desta audiência pública. Aqui, ouvi os dez mandamentos
do Governo Aécio Neves, com a visão de futuro apresentada pela
Secretária Adjunta Renata Vilhena, e fiz uma análise dos pontos
relacionados. Observei que todos os Secretários e Subsecretários
presentes destacaram dois pontos.

Primeiro, quero destacar o choque de gestão feito pelo Governo e a
nova visão que foi implementada. O choque de gestão tirou a visão
social e colocou uma visão mais empresarial. O Marquinho da
Sapatinha teve um papel importante quando distribuiu • esse
documento. A mesma visão econômica empresarial é a nossa
realidade na estrutura do Estado. Exemplo disso é o Pronto-Socorro e
as demais unidades da rede FHEMIG.

O segundo ponto é a parceria colocada pelo Governo, sempre
destacando a importância dessa parceria com o setor privado.
Existem alguns preceitos que são constitucionais e que definem a
responsabilidade do Estado. Alguns deles já foram até colocados pelo
Deputado Adelmo, quando falou sobre a saúde e o descumprimento
da Emenda Constitucional n° 29, que regulamenta a forma de
investimento. Desde 2000, o Estado não cumpre as medidas legais e
cabíveis. Com isso, onera o município, que tem investido cada vez
mais para garantir o atendimento à sociedade. Não há como entender
qual é a lógica dessa política em relação à sociedade, que é a usuária
desses serviços. A promoção da saúde é um dever do Conselho
Estadual de Saúde. Se esse Governo não cumprir a Emenda
Constitucional n° 29, vamos ter que entrar com um Mandado de
Injunção exigindo o cumprimento da Constituição. Não podemos
permitir que os governantes rasguem a Constituição Cidadã pela qual
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tanto lutamos, como acontece em Minas Gerais. Esse assunto
será objeto de um grande debate na Conferência Estadual de Saúde,
que será realizada de 30 de outubro a 2 de novembro: a
responsabilidade que está sendo transferida para os municípios e a
ausência de responsabilidade do Estado, que é quem deveria gerir o
sistema. Gostaria que o Secretário Adjunto respondesse sem a
justificativa de que precisa de uma lei complementar. A Constituição
Federal é muito clara e os municípios têm cumprido sua parte.

Quanto às parcerias do Estado, acho que a sociedade muito
contribui exigindo que o Estado cumpra aqueles princípios
constitucionais de sua responsabilidade. Mas o Estado, tentando
descumprir a Constituição, chama a sociedade para parcerias.
Estamos vendo vários projetos nesta Casa. Um deles, do PPP, está
sendo discutido com o Governo Federal, e vamos esperar para ver o
que sai de lá. O outro é o das Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPs. Na verdade, trata-se da privatização do
sistema público. Dirijo-me ao Secretário da Saúde para perguntar o
que está sendo pensado em relação às estruturas da FHEMIG e à sua
transformação em OSCIPs. O assunto está sendo amplamente
debatido na estrutura da saúde, mas nada mais é do que a
privatização do sistema público. Temos solicitado a esta Casa que
promova uma audiência pública para ouvir a sociedade, que tem uma
visão diferente sobre o assunto.

Também em relação às OSCIPs, gostaria de saber do Secretário da
Educação o que está sendo pensado para o setor de educação com
essa visão inovadora do Governo de parceria entre o Estado e a
sociedade, entre o público e o privado. O Dr. Bernardo colocou uma
série de pontos sobre parcerias e sobre o nível de investimentos do
Estado. Gostaria, entretanto, de observar que o Estado está
destinando R$1.000.000.000,00 para a Escola de Samba da
Mangueira. O carnaval é importante para o Rio de Janeiro, mas tenho
visto que várias unidades do Estado estão tendo dificuldades
financeiras. Se temos esse recurso para destinar à Escola de Samba
da Mangueira, será que esse pessoal virá desfilar na Estrada Real
também? E um absurdo vermos destinação de recurso para a Escola
de Samba Mangueira, quando faltam gaze e medicamentos na
estrutura da saúde. Quem sabe esses recursos também virão para os
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projetos daqui, para que eles possam fazer um desfile com esses
recursos na Estrada Real, um grande projeto do Governo, de parceria
para investimento do Estado?

O Sr. Asenclever Pantaleão da Silva - Tenho uma pergunta para
Maria Emilia e outra para o Secretário de Segurança. Maria Emilia, é
possível o Governo conceder incentivos fiscais às prestadoras de
serviço na área de moradia popular, construtoras, empresas de
terraplanagem, todos aqueles que prestam serviço nessa área? Seria
possível o Governo conceder incentivos fiscais para baratear o custo
dessa moradia?

Secretário de Segurança, são muitas as causas que geram o
crescimento da violência. Certamente, uma das maiores é a
impunidade. A certeza da impunidade campeia pelo Brasil afora.
Recentemente, houve casos de repercussão nacional, do TRT de São
Paulo, do Fisco do Rio de Janeiro, contra o INSS. Infelizmente, todos
esses estão em casa, tranqüilos, todos livres. E possível criar
mecanismos ou leis, em nível federal, que limitem o abuso do
Judiciário com "habeas corpus" liberados à revelia?

A Sra. Lúcia Diniz - Serei rápida. Agradeço ao André. Minha
preocupação de falar aqui no Plenário e não só no grupo de trabalho é
porque fiquei preocupada. Já participei de vários debates e
exposições do Prof. Sapori, que admiro muito. Mas, nas falas
anteriores, antes de integrar o Governo, sempre afirmou que a
segurança e a violência nunca seriam resolvidas sem prevenção. E aí,
assistência social é primordial. Entra desde a educação infantil,
concordo com algumas falas que ocorreram aqui, que essa é de
fundamental importância, mas também a assistência social. Se não
tivermos política social, não adianta construir presídio, abrigo para
adolescente, não adianta combater a droga depois que ela está
instalada. Muito obrigada.

O Secretário Luiz Flávio Sapori - Começarei pela última pergunta, da
Lúcia Diniz, minha prezada amiga. Talvez não tenha tido tempo de
deixar claro, mas à tarde, no teatro, poderei explicar com mais
detalhes. Temos absoluta consciência da importância da prevenção
social, tanto que somos o único Estado brasileiro que tem na estrutura
da segurança pública uma superintendência exclusivamente destinada
a elaborar projeto de prevenção social. Nenhum outro Estado
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brasileiro trata a segurança pública como Minas. Isso não é banal.

Fala-se sempre em segurança pública em outros Estados, no nível
da repressão policial. Tanto não é discurso que um grupo de técnicos
está analisando um projeto, o Fica Vivo.

Para sair do proselitismo, falemos de coisas concretas. Temos um
projeto sistematizado com recursos previstos. Está no orçamento.
Qualquer um pode ver o que faremos nos próximos quatro anos.
Começaremos por Belo Horizonte, depois iremos para Contagem,
para Santa Luzia, onde o problema é gravíssimo, para o Palmital, para
o Morro Alto, para o Cafezal. Há várias regiões complexas.

O problema das regiões onde o tráfico se instalou não é a falta de
creche, não é a falta de escola, não é a falta de posto de saúde. Em
boa parte dessas regiões existe essa estrutura mínima do Estado. O
problema é que, nessas regiões, a estrutura mínima do Estado está
tutelada pelo tráfico, pela violência. Estamos convictos de que não
fazemos boa prevenção social simplesmente construindo escolas ou
postos de saúde. Isso é inegavelmente importante, mas a prevenção
social tem de ser direcionada para a cultura da violência. Não se lida
com gangues de jovens com discurso. Não se lida com gangues de
jovens que praticam o tráfico com palavras vazias. Precisamos de um
projeto concreto que faça com que alguns desses jovens assimilem
valores alternativos, com projetos artísticos, culturais, com oficinas
nas escolas.
Temos uma parceria com a educação, o projeto Escola Viva

Comunidade Ativa, em que a escola se abre para projetos específicos
da comunidade. E assim que se faz prevenção social eficiente. Não
queremos ganhar prêmio internacional. Não nos interessa fazer um
projetinho para atender 20 jovens e ganhar prêmio da ONU.
Pretendemos fazer projetos para atender a centenas de milhares de
jovens nos próximos quatro anos e que terão resultado. Por isso
nossa prevenção social tem um "slogan" - Fica Vivo -, tem uma
metodologia elaborada, tem dinheiro previsto. Acabamos de receber
R$7.000.000,00 de Brasília. Queremos mais R$20.000.000,00 para os
próximos dois ou três anos.

Lamento que o Renato Barros não tenha entendido a idéia de
choque de gestão. Acho que você precisa ler um pouco os
documentos produzidos sobre o choque de gestão. Desculpe-me a
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sinceridade, mas sua visão é absolutamente equivocada, típica de
quem está desinformado. O que estamos fazendo na área de
segurança pública? Convido-o a visitar uma penitenciária do Estado
ou uma casa de detenção de adolescentes infratores, para ver como
se fez a gestão nos últimos anos, de forma amadorística e
improvisada. Não temos nem a carreira de Agente Penitenciário
constituída. Estamos dando uma perspectiva de ascensão funcional
para o Agente Penitenciário e para o agente sócio-educativo, o que
não existia. Para tratar melhor o adolescente infrator, precisamos dar
dignidade de trabalho aos profissionais, o que ainda não há.
Precisamos mudar a gestão, precisamos tornar as penitenciárias
unidades de produção. Não basta o dinheiro público financiar o preso.
O preso tem de trabalhar para sustentar a unidade. E o que faremos.
E o que denominamos choque de gestão. E gastar bem o dinheiro
público, que já é escasso. Precisamos gastá-lo bem, porque é o
dinheiro de cada um de nós. Essa não é uma visão neoliberal.
Desculpe-me a sinceridade. Leia um pouco mais para entender o que
estamos fazendo.

Por fim, você sabe muito bem que a taxa de segurança pública já
existe. Na verdade, a decisão foi mais da Secretaria da Fazenda de
incluir algumas taxas adicionais. Certamente, isso ainda será discutido
no âmbito da Assembléia, com a participação popular, porque é
importante fortalecermos a taxa de segurança pública e o Fundo
Penitenciário Estadual.

Nossa grande discussão, em nível federal, é que uma porcentagem
da CPMF seja exclusivamente destinada à segurança pública. E o que
o Governador Aécio Neves tem defendido na reforma tributária.

Alguém perguntou sobre impunidade.
Defendemos a reforma, não do Código Penal, mas do Código de

Processo Penal, a fim de tornar a justiça criminal mais ágil, menos
burocratizada. O problema não é do Judiciário, e sim do Código, que
precisa ser reformado. E o que Minas está defendendo junto ao
Ministro da Justiça.

O Secretário Adjunto João Antônio Filocre Saraiva - Gostaria de
manifestar-me sobre vários aspectos abordados, mas, infelizmente,
preciso retirar-me para a apresentação dos projetos estruturadores.
Eu me limitarei a duas observações relacionadas à área da educação.
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Sobre a pergunta direta a respeito da OSCIP da área da
educação, a resposta é curta e direta. Na área da educação não há
nada pensado, examinado, planejado ou cogitado.

Quanto à educação infantil, isso poderá ser discutido na sessão
relativa ao projeto estruturador do ensino fundamental. Embora esteja
falando em ensino fundamental, também estou falando em educação
infantil, em ampliar o ensino fundamental para 9 anos, estendendo
esse ensino para o atendimento de crianças de 6 anos. Isso significa
que Minas será o único Estado brasileiro onde a educação infantil, ao
invés de durar dos 4 aos 6 anos, durará dos 4 aos 5 anos. E o único
Estado do Brasil que terá a educação infantil de dois anos apenas.
Com essa medida, fica assegurado a todas as nossas crianças pelo
menos um ano, que hoje é conhecido como a pré-escola. Todas as
crianças de Minas Gerais terão esse atendimento. Nenhum outro
Estado tomou essa medida ou foi capaz de fazer isso nessa dimensão
que Minas fez. Trata-se de uma medida extremamente importante e
poderá ser bem avaliada na discussão do grupo de trabalho.

Agradeço por ter participado da reunião e peço licença para retirar-
me. Muito obrigado.

O Subsecretário Rômulo Viegas - Boa tarde. E com muita satisfação
que estou representando o nosso Secretário de Desenvolvimento
Social e Esportes, Deputado João Leite.

Quero, rapidamente, esclarecer ao Sílvio André de Oliveira que,
para mim, essa unificação de conselhos seria um retrocesso. A
característica de Santa Catarina é bastante diferenciada da de Minas
Gerais, com seus 853 municípios e distritos distantes da sede. Há
necessidade de os conselhos atuarem dentro das políticas
especificas.

Respondendo à D. Vanete Félix, a respeito da razão pela qual o
Município de Ribeirão das Neves não está inserido no Programa
Fome Zero, tenho a explicar que se trata de uma decisão do Governo
Federal, que resolveu que os municípios mineiros incluídos no
Programa deviam ser, num primeiro momento, do semi-árido do
Estado. Acredito que, de acordo com as nossas reivindicações e os
planos apresentados, mais municípios poderão ser colocados.

As demais perguntas do Enderson, do Robson, da Rosa e do José
Dantas são similares. Eles questionam o fato de o Estado ainda não
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ter uma política de assistência social, com seus programas
específicos, e solicitam esclarecimento sobre o o percentual dos
recursos destinados à política de assistência social. Estou vivendo
momento de experiência muito importante na minha vida, porque,
sendo Subsecretário do Trabalho e Assistência Social, fui também
eleito Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social,
conselho que já é bastante organizado, qualificado e coloca a política
de assistência social de direito, de dever e de qualidade.
Historicamente, sabemos que o Estado vem, aos poucos, aplicando
recursos nessa área.

Mas o Governo Aécio Neves, com as nossas solicitações, com as
nossas reivindicações, acena com a possibilidade de melhoria desse
fato. Por exemplo, para o Programa Migrante, para o qual havia
recursos pequenos, já há, este ano, um volume de R$300.000,00. Em
breve, ele estará na conta do nosso Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS.

Há muitas outras coisas. No grupo da tarde, há o programa
específico de assistência à família na área da assistência social e
também o de proteção e amparo ao idoso. Eles têm recursos ainda
pequenos, mas que irão evidentemente retratar meu pensamento, ou
seja, o pensamento da Secretaria do Planejamento. Não dá mais para
o Estado, nem para a União, muito menos para os municípios
conviverem com orçamentos não realistas, ou seja, colocarem
rubricas orçamentárias bastante expressivas que, depois, não estarão
afinadas com o financeiro. Estamos percebendo, por parte do
Governo Federal e por parte da Presidência da República, uma
sensibilidade em relação à reivindicação do nosso Governador Aécio
Neves para que faça uma reforma tributária adequada. Assim, o
Estado será um co-financiador das políticas públicas, principalmente
Minas Gerais, que tem 853 municípios com distintas modalidades na
área da assistência social. Na parte da tarde, entendo eu, poderemos
estar envolvidos com as pessoas indicadas para promovermos os
debates necessários.

O Sr. Bernardo Kliksberg - Em nome da Secretária Adjunta Renata
Vilhena, responderei a duas perguntas. Uma foi sobre o choque de
gestão, e a outra, sobre o Programa Estrada Real. Sobre a última,
verifiquei que não consta no orçamento nenhuma previsão desse
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recurso de R$1.000.000,00 para a Escola de Samba Mangueira.
Acredito que, se ele existe e está sendo destinado à Escola de
Samba, deve ser proveniente do Instituto Estrada Real, uma parceria
do Estado com a FIEMG e outras organizações ligadas ao turismo.
Posso afirmar, com quase 100% de certeza, que não deve estar
ocorrendo nenhum desembolso do Tesouro Estadual para que a
Escola de Samba Mangueira desfile com o tema Estrada Real, no ano
que vem. Aliás, penso que isso, para o Estado, será extremamente
importante, porque o carnaval é a maior festa popular que temos. E a
festa popular de maior visibilidade do mundo, e ter a Estrada Real
com os seus municípios reverenciados pela escola mais tradicional do
carnaval carioca trará um grande desenvolvimento, com geração de
emprego e renda, para aquela região. Em conseqüência, haverá
também um aumento da qualidade de vida dos seus habitantes, o
objetivo de todos nós.

Sobre o termo "choque de gestão" e outros utilizados pelo Governo,
quero dizer que eles visam a comunicar à sociedade a intenção do
Governo de recuperar o papel precípuo do Estado de atender ao
cidadão. Então, a intenção desse termo é estabelecer uma
comunicação com a sociedade. Nos diversos níveis do Governo
temos exemplos de termos que, criativamente, estabelecem uma
comunicação com a sociedade. Temos o "fome zero", o "espetáculo
do crescimento", as "vacas magras", que, igualmente e com muita
criatividade, estabelecem comunicação com a sociedade,
demonstrando uma intenção do Governo de fazer algo. Basicamente,
respondi às duas questões colocadas para a Secretaria de
Planejamento e Gestão.

A Secretária Maria Emília Rocha Meio - Tentarei ser rápida, pois as
perguntas para mim foram muitas. A primeira delas é da Rosângela,
que pergunta se há algum projeto estruturado pensado para a
prevenção e redução de desastres urbanos. Na verdade, temos
grandes projetos preventivos de regularização fundiária, de drenagem,
e uma atuação integrada de ações de todo o setor público. A
secretaria integra o Sistema Estadual de Defesa Civil, que é
componente do sistema nacional. Temos também os Sistemas
Municipais de Defesa Civil. No caso de desastres urbanos, que são
coisas muito abrangentes, são acionadas as Secretarias específicas
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para que elas trabalhem no momento das ocorrências.

E, em outros momentos de prevenção, a idéia é trabalhar
principalmente com os municípios, porque são questões muito afetas
a eles e às suas legislações. Pretendemos trabalhar de forma
integrada, principalmente na questão de regularização fundiária,
drenagem e melhoria dessa subhabitação.

Ana Maria Murta pergunta se existe algum programa específico para
a ampliação dos canais de participação popular no processo de
planejamento e gestão das cidades mineiras. Estamos implantando o
Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
que terá câmaras temáticas específicas sobre habitação, saneamento,
problemas urbanos e metropolitanos. Mais ainda, nos dias 22 e 23 de
setembro, tivemos a primeira conferência das cidades de Minas
Gerais. Foi um evento em que mais de 1.600 pessoas, de mais da
metade dos municípios mineiros, vieram discutir sobre essas
questões. Pretendemos que essa conferência se realize pelo menos
de dois em dois anos. Obviamente, dentro da diretriz de Governo, a
Secretaria está aberta a todos que queiram colocar suas colaborações
ou críticas.

Antônio de Pádua e Daniel dos Santos fazem referência ao 1% do
ICMS para moradia popular. Essa vinculação não existe em Minas
Gerais e, a partir da Constituição de 88, ficou proibida. Essa
vinculação é anterior à Constituição, qualquer vinculação a ações
específicas depende de emendas constitucionais, como foi o caso da
saúde, que ocorreu depois da Constituição, mas foi uma emenda.
Mesmo não havendo essa vinculação, o ICMS é uma das maiores
fontes de recursos do Estado. Então, é importante que o Estado tenha
condições de alocar esses recursos no orçamento, para que com eles
se trabalhe a habitação popular também.

Lúcia Maria nos fala sobre a importância do saneamento para a
saúde e pergunta se suas questões poderiam rebater isso.
Realmente, temos alguns indicadores de que os riscos para a saúde
aumentam em 174% para as crianças, quando temos os esgotos
escoando por vias públicas. Os riscos para a saúde aumentam, de
forma geral, em 97%, devido à disposição inadequada do esgoto ou
do lixo. E temos outros indicadores. Como pretendemos enfrentar
isso? No Projeto Estruturador Saneamento, Mais Saúde para Todos
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estamos prevendo um investimento de R$4.350.000.000,00,
sendo que 60% iriam • para a área de esgoto, uma questão
fundamental no Estado de Minas Gerais. Nossa meta é implementar
projetos que constam no programa de Governo do Aécio Neves,
passando de 6%, que é o percentual de esgoto tratado atualmente,
para 50%, num horizonte médio de pelo menos oito anos. Isso tem
uma importância fundamental para a saúde, da mesma forma que a
coleta de lixo. Temos uma meta de atender a 830 mil famílias com a
coleta de lixo, Há ainda os módulos sanitários que mencionei, cuja
meta é atender a 60 mil famílias, com sua instalação.

Temos a pergunta da Marciolínia, que nos fala de projetos de
retorno ao campo, das mazelas que a urbanização desordenada e
desenfreada trouxe para a cidade, expulsando as pessoas do campo.
Pergunta se não haveria uma estratégia para esse retorno, se isso é
uma meta. Quero dizer que, com certeza, temos vários projetos com
enfoque regional e rural.

Citarei o nome de alguns: Potencialização do Agronegócio Mineiro;
Minas sem Fome, em que um dos objetivos é dar meios à população
rural de produção de alimentos que atendam às necessidades
básicas; Projeto Jaíba; um projeto de construção de infra-estrutura
rural; Projeto de Combate à Pobreza nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, que prevê a fixação do homem no campo; e um projeto de
apoio à reforma agrária.

Havia uma questão - e não sei quem a formulou -, sobre quais os
recursos previstos para o Lares Gerais e para o Projeto de
Saneamento. Para o Lares Gerais, R$1.034.000.000,00; para o
Projeto de Saneamento, R$4.300.000.000,00, sendo 60%, ou seja,
R$2.580.000.000,00, para a área de esgoto. Dentre as diversas
fontes, um destaque para o plano de investimentos da COPASA, que
está em R$2.700.000.000,00; ou seja, mais de 60% dos recursos
previstos são da COPASA.

Temos a questão do Sr. Garcia. Não tenho toda a resposta para sua
pergunta, com relação ao PROER. O que sei, com absoluta certeza, é
que os recursos efetivamente vinculados ao saneamento são do
FGTS. Quarenta por cento dos recursos do FGTS são vinculados à
área de saneamento e infra-estrutura e 60% à área de habitação. Não
é do meu conhecimento que esses recursos tenham sido desviados
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para o PROER. O senhor pode estar fazendo referência a outros
recursos, que talvez se encontrem no BNDES, como o FAT. E apenas
o que conheço.

Temos a questão do Asenclever, que fala sobre incentivos fiscais
para prestadores de serviços para construção. Nunca pensamos
nisso. Quando pensamos em incentivos e subsídios, a tendência é
esses recursos irem direto para o beneficiário, constituindo subsídios
pessoais, intransferíveis, transparentes, para o beneficiário de baixa
renda, e não para os setores prestadores de serviço, da própria
construção ou de materiais. Há algo de incentivos para materiais
específicos direcionados a famílias de baixa renda, além dos
incentivos diretos.

A Sra. Luzia Maria - Uma questão de ordem. Fiz uma pergunta
relativa ao saneamento e você falou Lúcia Maria. Gostaria de saber se
não houve engano de sua parte.

A Secretária Maria Emília Rocha Meio- Não tenho essa pergunta.
Algumas perguntas que chegaram depois...

A Sra. Luzia Maria - Gostaria apenas de saber se é Lúcia Maria ou
Luzia Maria.

A Secretária Maria Emília Rocha Meio - E Luzia Maria, desculpe - é
a pressa para não extrapolar os 5 minutos.

Proponho-me a responder questões pendentes após o término desta
reunião.
O Sr. Presidente - Agradeço à Secretária Maria Emília a

disponibilidade e passo a palavra ao Secretário Heiy Tarqüínio.
O Secretário Adjunto Hely Tarqüínio - Respondendo ao companheiro

Adelmo Carneiro Leão, não foi apenas figura de retórica; esse é o
plano que o Governo tem. E um plano realista, feito com base nos
dias de hoje e com uma visão do futuro. E claro que são quatro anos
para o PPAG, e não há como solucionar em um passe de mágica um
problema de tal monta. Quando iniciei minha exposição, disse que
nosso grande problema é a estagnação do desenvolvimento social e
econômico. Com um déficit público cada vez maior, fica muito difícil
reverter a situação da saúde de uma hora para outra. Não há dúvida
de que toda aquela rede solidária e hierarquizada que desenhamos
ainda está no papel, mas já temos uma rede funcionando.

Mas o Deputado Adelmo sabe que sempre fui transparente, e estou
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sempre alertando aos Deputados desta Casa quanto aos gastos
com a saúde. Nos três mandatos em que aqui estive, nenhum
Governo cumpriu esses gastos, e todos maquiaram. Então,
carecíamos dessa emenda, como apareceu. Mas, se observarmos a
educação, que é irmã gêmea da saúde no que tange ao IDH, etc.,
perceberemos que, para a educação, foi preciso haver uma lei
complementar. E mais: trata-se de dúvida jurídica; é auto-aplicável,
mas é discutível. Isso talvez acabe no Supremo Tribunal Federal.
Ontem mesmo entraram com uma ação no Supremo a respeito do
problema da saúde, em função da desvinculação de 20% das receitas.
Temo que isso possa acontecer. O Deputado sabe muito bem que,
pela PEC, 15% cabem ao município - e alguns Prefeitos estão
gastando até mais. Quanto aos nossos 12%, eles nunca foram gastos.
Acredito que isso ainda acontecerá, mesmo com todas essas
propostas do Governo, que está tentando gastar de forma realista,
com o pé no chão. Mas o fato é que ainda estamos na fase de
choque.

Não quero fugir da realidade diante dos senhores, e o Governador
nos recomendou transparência, que é exatamente o que pretendo ter
nesta discussão. Historicamente, esses 12% nunca foram gastos.
Parece-me que neste ano teríamos de gastar 10,8%, e provavelmente
isso não vai acontecer. Até porque, se não houver uma lei em que se
especifique o que é gasto com saúde, a situação se complica ainda
mais. Não podemos dizer, por exemplo, que os gastos de 5% com
esgoto são para a saúde. E vocês sabem muito bem qual é a maneira
de fazermos as coisas. A própria Constituição está com 41 emendas
ou mais, lá em cima, e com 53 aqui. Tudo isso significa desrespeito à
lei.

O Governador quer respeitar a lei e está procurando fazê-lo. Mas
não há um passe de mágica. Não vejo, de maneira honesta e clara,
forma de cumprir-se isso, até porque é o PIB nacional, que é variável,
que fornece o gasto da esfera federal, que também não será o
exigido. Agora, deixo aqui, para reflexão, a necessidade de que isso
seja cobrado.

Também resta-nos a questão ideológica de social democracia e
socialismo. Não quero fugir disso, mas é função deste parlamento.
Respondendo ao Renato de Bastos, com relação às OSCIPs, está em
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andamento na Secretaria um debate muito democrático de que
você mesmo participa, e isso será discutido neste parlamento, que
decidirá de acordo com a maioria - a maioria do arco-íris com que
Montesquieu sonhou e em que estão expressas todas as tendências
da sociedade. Mas sempre discutimos aqui, meu caro Adelmo
Carneiro Leão, sobre o oceano que separa o Estado de direito
democrático, que a Constituição consagra, e o Estado que temos de
fato, que reflete a diferença entre ricos e pobres. Não acho que se
possa mudar essa situação de maneira rápida, mas posso garantir a
vocês que o Governo está agindo com coragem, com esforço e com
firmeza de alma, com o apoio de todos, mas com liberdade, para que
cada um defenda os seus direitos. Para isso, temos de trabalhar para
que a emenda à Constituição seja cumprida.

Isso terminará em discussão jurídica porque, se com a educação
ocorreu desse jeito, com a saúde não será diferente, apesar de não
sabermos quem veio primeiro: a educação ou a saúde.

Com relação ao questionamento da Sra. Anália, relativo ao
Programa de Saúde da Família, que diz que esse programa está
sendo desmontado; D. Anália, o PSF é um esforço conjugado das três
esferas, daí a necessidade de conscientização do SUS.

Portanto, devemos ter uma atuação firme na Conferência Nacional
de Saúde, nas conferências municipal e estadual, falar das mazelas,
para que se crie a ordem constitucional, infraconstitucional, das leis
ordinárias, a fim de que essas leis sejam cumpridas.

As vezes um município, seja ele qual for, até mesmo um Governo do
PT, pode não estar cumprindo com o PSF. Não que tenha algo contra
o PT. Hoje, estamos unidos sob todas as necessidades e sonhos.

A seguridade social é tríplice: saúde, previdência e assistência
social. Confesso à senhora que a assistência social sempre foi tratada
de longe, devido ao próprio subdesenvolvimento brasileiro; não fosse
isso, teríamos melhor assistência. Até em Brasília, a assistência social
é tratada no Ministério da Previdência e Assistência Social, de tanto
que ela é vilipendiada.

A assistência social para os adolescentes deve seguir o esquema do
Brizola - não sou do PDT -, mas para melhorar as famílias, elas
devem ser responsáveis pelos seus filhos, levando-os e buscando-os
na escola à noite. Não sei se têm dinheiro para isso, mas essa é a
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melhor forma de se combaterem problemas sociais da infância e
da adolescência.

Com relação à pergunta do Sr. Renato Barros sobre o hospital da
FHEMIG, volto a dizer, a questão está sendo discutida. E preciso
melhorar muito e encontrar a gestão ideal. E necessário melhorar a
ferramenta da gestão nos hospitais da FHEMIG. Porém, apenas
recentemente assumimos essa questão. O PMDI e o PPAG de 2003
são do Governo passado.

Se faltou alguma resposta, estou pronto a responder.
O Sr. Luiz Aureliano Gama de Andrade - Ressalto que vivemos hoje,

pela manhã, um espetáculo da democracia. E extremamente
importante, numa Casa Legislativa, esse encontro crítico, mas não
áspero e desrespeitoso entre Governo e sociedade civil, esta
cumprindo com o seu papel de cobrar e avaliar, exigindo que os
Governos cumpram o que prometem, para o que receberam um
mandato e poder. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto: nesse exercício de democracia aparecem

limitações, entre elas a de recursos. Os recursos não são infinitos,
mas as necessidades são ilimitadas. Então, é preciso que haja
discussão, debate, escolha, criatividade para sugerir soluções, até
mesmo denúncia de desperdícios, de processos que redundam em
perdas, em prejuízo do bem-estar da sociedade.

Acho que esses dois fatos que ocorreram pela manhã justificam
largamente este evento, e, com essas observações, encerro a minha
participação. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Luiz Aureliano. Esclarecemos ao
Plenário que daqui a pouco os grupos retomarão os trabalhos, e que
haverá a redivisão do tempo, com um espaço maior para os debates.
Ao final da tarde, no Plenário, haverá a apresentação das sugestões,
que poderão ser transformadas em emendas da Comissão. A
Presidência agradece a presença das autoridades e dos participantes.

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA i oa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
9/10/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Adalclever Lopes, Djalma Diniz e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 ouvir convidados para
obter informações sobre a ausência de balanças para pesagem de
caminhões nas rodovias estaduais e federais em Minas Gerais e
sobre a substituição do solo mole na BR-381-Fernão Dias, atendendo-
se a requerimento do Deputado Célio Moreira. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto,
solicitando se realize audiência pública para discutir o modelo de
fiscalização feito pelas Receitas Estadual e Federal no transporte
rodoviário e ferroviário de carga no Estado e solicitando seja pedido
ao Diretor-Geral do DER-MG cópia do relatório elaborado pelo
Ministério da Fazenda, a pedido do BID, sobre a BR-381 e
informações sobre os aditamentos feitos nos contratos relativos à
citada rodovia; e Célio Moreira, em que solicita sejam pedidas ao
Diretor-Geral do DER-MG informações sobre valores pagos a
empresas para a retirada do solo mole na BR-381 e cópias dos
contratos de construção e manutenção das balanças de pesagem nas
estradas de Minas Gerais. Registra-se o voto contrário do Deputado
Djalma Diniz aos requerimentos do Deputado Célio Moreira. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o assunto objeto da reunião. Registra-se a presença
dos Srs. Haroldo Carlos da Costa, Lindberg Ribeiro Garcia e Geraldo
Campos Valadão, respectivamente Diretor de Construção e
Assessores da Diretoria do DER-MG; Alvaro Campos de Carvalho, da
61 UNIT do DNIT; Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente
Substituto da Polícia Rodoviária Federal, e Maj. PM Augusto César
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Dias, Assessor de Atividades Especializadas do Estado-Maior da
PMMG, 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, 14 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Sidinho do Ferrotaco -

Laudelino Augusto - Dimas Fabiano.	 -
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA, EM 14/10/2003

As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Durval Angelo, Gilberto Abramo, Gustavo
Valadares e Leonardo Moreira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Mauro Lobo, Jayro Lessa, Chico Simões,
Doutor Viana e José Henrique, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados
Adalciever Lopes, Alberto Pinto Coelho, Antônio Carlos Andrada,
Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Domingos Sávio,
Elmiro Nascimento, Jô Moraes, Leonardo Quintão, Lúcia Pacifico,
Paulo César, Paulo Piau, Rogério Correia, Sargento Rodrigues,
Sebastião Navarro Vieira e Zé Maia. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta
destas Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir os Projetos de Lei n os 1.078 a 1 .083/2003, do Governador do
Estado, que tratam de temas tributários, e que foram convidadas as
seguintes Comissões para participar desta reunião: Segurança
Pública, Administração Pública, Defesa do Consumidor e Meio
Ambiente. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes convidados, que
discorrerão sobre a matéria objeto desta reunião: Srs. Ricardo Luiz
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Oliveira, Assessor da Subsecretaria da Receita Estadual, e Paulo
Roberto de Carvalho Silva, Assessor da Superintendência de
Legislação Tributária da Secretaria da Fazenda, representando o
Secretário; Antônio de Pádua Silva, Presidente do SINDIFISCO; José
Antônio Braga, Juiz-Corregedor Superintendente dos Serviços
Notariais de Registro do Estado; e os Tenentes-Coronéis Cláudio
Vinicio Serra Teixeira, Chefe da 4 a Seção do Estado-Maior do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado, acompanhado do Cap. Carlos Alberto
Marques, e Cleunício Alves Ferreira, Chefe da 6a Seção do Estado-
Maior da PMMG, acompanhado do Maj. Itamar de Almeida Sá, os
quais são convidados a tomar assento à mesa, e registra a presença
dos Srs. Carlos Eloy, Secretário Especial do Presidente do Tribunal de
Justiça; Oliveira Santiago Maciel, Chefe da Divisão do Apoio
Administrativo do DETRAN-MG; Antônio Eustáquio Oliver, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente; Eugênio Klein Dutra,
Presidente do Sindicato dos Notários e Registradores; Francisco José
Rezende dos Santos, Presidente da Associação dos Serventuários de
Justiça do Estado; Maurício Leonardo, Tabelião do Cartório do 80
Ofício de Notas Belo Horizonte; e Jander Filaretti, Vereador à Câmara
Municipal de Contagem. A Presidência concede a palavra aos
Deputados Chico Simões e Weliton Prado, autores do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Neste
instante, o Deputado Ermano Batista assume a Presidência da
reunião. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Rogério Correia, Jayro Lessa
e Adalclever Lopes, em que solicitam seja convidado o Secretário da
Fazenda para debater, nas Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, os Projetos de Lei n os 1.078
a 1.08312003, do Governador do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lesse - Leonardo Moreira -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo - Weliton Prado - Gilberto Abramo -
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Bonifácio Mourão - Chico Simões.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 371/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo revogar a Lei n° 4.836, de 25/6/68, que
declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz
de Fora, com sede naquele município.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal.

Compete agora a este órgão colegiado apreciar conclusivamente a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Argumenta com propriedade o autor da proposição que constitui

uma contradição o fato de, por um lado, ser a briga de galos uma
atividade ilícita, nos termos do art. 64, § 2°, do Decreto-Lei n° 3.688,
de 3/10/41 e, por outro, haver em nosso Estado uma entidade que se
presta a tratar o animal com crueldade, em exibição ou espetáculo
público, e, mesmo assim, ostentar o título de utilidade pública
estadual.

De fato, constitui essa circunstância uma aberração jurídica, pois o
espírito da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria, é o de
prestar homenagem às sociedades civis que efetivamente
desenvolvam atividades filantrópicas, servindo desinteressadamente à
coletividade, o que, evidentemente, não contraria qualquer outra
norma do direito brasileiro.

Esta relatoria entende que a anomalia consubstanciada na Lei n°
4.836, de 25/6/68, macula a boa imagem de que goza esta Casa em
razão do trabalho sério que realiza. Por isso, a proposição que
pretende revogá-la deve ser acatada.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

371/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
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Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 409/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei ora analisado

pretende declarar de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Resplendor, com sede nesse município.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre ela, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Resplendor possui

como finalidades realizar e divulgar programas sociais de interesse
das comunidades carentes da região; administrar atividades
referentes à cultura e à educação, por meio de canais próprios de
radiodifusão, sem finalidades comerciais; e fundar, manter e
administrar museus, bibliotecas e centros de lazer, patrocinando
eventos culturais como exposições, festivais de artes, espetáculos de
dança e de música.

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora de título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 409/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 75912003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em tela

tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Apoio ao Menor Aprendiz de Itajubá - AAMAI -, com sede nesse
município.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, 1,
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"a", c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Instituída em 1999 sob a forma de sociedade civil, dotada de

personalidade jurídica, a AAMAI, em parceria com o poder público,
presta relevantes serviços sociais;

Conforme preceitua o art. 2 0 de seu estatuto, ela tem por finalidade
precípua criar oportunidade de ingresso e integração do menor
aprendiz no mercado de trabalho; proporcionar à criança e ao
adolescente oportunidades e facilidades para seu desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social; propiciar-lhes educação
eficaz, de modo a dotá-los de espírito crítico e senso de
responsabilidade.

Em razão da natureza das atividades da Associação, julgamos
meritório que se lhe conceda o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

759/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 776/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Deputado Dilzon Meio, por meio do Projeto de Lei n° 776/2003,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Alfenense
de Atletismo - ALFA -, com sede no Município de Altenas.

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

Fundamentação
A Associação Alfenense de Atletismo tem por finalidade a difusão da

prática de esportes em todas as suas modalidades. Além disso,
promove reuniões de caráter social e cultural, palestras e conferências
técnicas. Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e
da cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
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colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

Merece, portanto, ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
776/2003.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 787/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei

n° 787/2003 objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
Recreativa Planaltinho, com sede no Município de Guaxupé.
Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pôr sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Sociedade Recreativa Planaltinho possui por finalidade difundir o

civismo e a cultura física, principalmente o futebol, podendo ainda
competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas, inclusive no futebol feminino.

Realiza, também, reuniões de caráter social e cultural com o intuito
de promover maior entrosamento entre os seus associados, pelo que
merece ser declarada de utilidade pública por meio do projeto em
análise.

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

787/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 806/2003
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
O Projeto de Lei n°806/2003, do Deputado Domingos Sávio, tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de Usuários
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do Transporte Coletivo de Esmeraldas, com sede nesse
Município.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 15/8/95, é uma sociedade civil, sem

fins lucrativos, constituída para promover a integração entre os
usuários do transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal com
respeito a seus direitos e reivindicações.

Buscando o fortalecimento do segmento, promove debates de
interesse dos usuários e desenvolve projetos por melhores condições
de transporte e segurança dos coletivos.

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a propor
lhe seja concedido o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

806/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2003.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 876/2003
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
O Projeto de Lei n° 876/2003, do Deputado Laudelino Augusto, tem

por objetivo seja declarado de utilidade pública o Serviço Voluntário de
Resgate - SEVOR -, com sede no Município de João Monlevade.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu porsua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Serviço de Voluntário de Resgate - SEVOR - tem por finalidade

principal congregar e receber voluntários com o objetivo de atender a
vítimas de mal súbito e de acidente em áreas urbanas, colaborando
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com policiais, bombeiros, médicos e outros profissionais
capacitados para esse tipo de trabalho.
Tem por finalidade também colaborar com as autoridades

municipais, por seus órgãos competentes, quando solicitado, em
especial no que se refere ao atendimento a sinistro em rodovias,
podendo estender suas atividades a outros municípios.
O reconhecimento da instituição como de utilidade pública

fortalecerá as iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
876/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2003.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 95612003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 956/2003, do Deputado Miguel Martini, propõe

seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Arte
e Cultura de Arinos, com sede nesse município.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Arte e Cultura de Arinos, sociedade

civil, sem fins lucrativos, possui como objetivo primordial a valorização
do artesanato local. Em vista disso, divulga peças artesanais e
produtos caseiros fabricados na região. Para atingir suas metas,
promove feiras, eventos, exposições e salões de arte, no Estado e
fora dele.

Promove, também, cursos e seminários sobre temas de interesse
dos associados com o intuito de criar melhores condições para o
aperfeiçoamento do seu trabalho e para melhor convívio e integração
entre eles.

Pelo alcance social de sua obra, achamos conveniente o
reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 956/2003.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 964/2003
Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De iniciativa do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Informação Popular - ACIP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vindo agora a esta
Comissão para deliberação conclusiva, conforme determina o art. 103,
1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária de Informação Popular - ACIP -, fundada

em dezembro de 1995, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que
tem como objetivo precípuo propugnar pela democratização dos
meios de comunicação em geral e o direito à informação e em
especial, pela operacionalização e utilização do Canal Comunitário a
Cabo de Belo Horizonte - TV Comunitária. Para tanto, procura agregar
organizações não governamentais que se proponham a veicular
mensagens e programações de utilidade pública, buscando maior
transparência dos poderes públicos.

Tendo em vista a importância de suas iniciativas na área da
comunicação, que sem dúvida constitui valiosa contribuição para a
sociedade, consideramos ser justa a pretensão de se lhe outorgar o
título declaratório de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 964/2003.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 2003.
Laudelino Augusto, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI NÓ 5/2003

Comissão de Constituição e Justiça

rÁl
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Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
epígrafe "estabelece a cobrança de preço público pela utilização de
bens de domínio ou propriedade do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 20/2/2003, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante o projeto em análise, o uso, eventual ou não, de bens

imóveis de domínio ou propriedade do Estado, a qualquer título, será
precedido de permissão e ensejará o pagamento de preço pelo
permissionário.

Nos termos da proposição, será obrigatória a remuneração pelo uso,
por parte de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, do
subsolo, solo e espaços aéreos de propriedade do Estado.

O projeto determina que a utilização privativa e onerosa de qualquer
bem público imóvel será formalizada por decreto e dar-se-á sob a
modalidade de permissão.

O preço a ser cobrado será definido em regulamento e não poderá
ser inferior ao cobrado pela União, pelo uso de seus bens, nem
inferior a R$ 2,00 por metro linear, ou sua projeção, de área utilizada,
mensalmente.

Outrossim, na hipótese de intervenção física não autorizada em
imóvel pertencente ao Estado ou sob seu domínio, o projeto prevê a
declaração de inidoneidade do infrator, que fica impedido de contratar
com o poder público, sem prejuízo da incidência das demais sanções
previstas em regulamento, observado o devido processo legal e o
amplo direito de defesa.

Quanto aos recursos obtidos com a cobrança do preço público, a
proposição determina que sejam destinados ao Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socieconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE.

Sob o prisma jurídico-constitucional, pode-se afirmar que a matéria
de que trata o projeto se insere no rol de competência do Estado
membro, visto tratar-se de assunto afeto ao direito administrativo, o
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qual, em face do princípio autonômico, é suscetível de
disciplinamento jurídico por parte dos três entes políticos
componentes da federação.

Tanto é assim que, no âmbito da União, a utilização privativa e
onerosa dos bens a ela pertencentes é disciplinada pela Lei n° 9.636,
de 15/5/98.

Trata-se, pois, de introduzir, no âmbito da legislação estadual, o
disciplinamento da utilização de bens do Estado de maneira similar ao
que ocorre no plano federal.

Ressalte-se ainda que a matéria versada na proposição não se
encontra sob reserva de iniciativa, o que respalda a deflagração do
devido processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entretanto, o projeto apresenta inúmeras impropriedades técnico-
jurídicas, as quais são suscetíveis de correção, o que fazemos por
intermédio do Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 5/2003 na forma
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a utilização, por terceiros, de bem patrimonial do

Estado, das autarquias e das fundações públicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A utilização, por terceiros, de bem patrimonial do Estado,

das autarquias e das fundações públicas dar-se-á com a observância
do disposto nesta lei.

Art. 2° - Os instrumentos públicos de outorga de uso privativo de
bem patrimonial do Estado, das autarquias e das fundações públicas
são a concessão, a permissão e a autorização.

§ 1°- Concessão de uso é 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.

§ 2° - Permissão de uso é 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.

WC
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§ 30 - Autorização de uso é o ato administrativo unilateral,

discricionário e precário por meio do qual se faculta ao particular a
utilização de bem público com caráter de exclusividade.

Art. 30 - A permissão e a autorização de uso serão formalizadas por
prazo indeterminado e poderão ser revogadas, a qualquer tempo, pela
autoridade administrativa competente, independentemente de
indenização ao usuário;

Parágrafo único - E facultado à 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.

Art. 4° - O uso privativo de bem patrimonial será remunerado e
dependerá de licitação quando destinado a finalidade econômica.

Parágrafo único - 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.

Art. 50 - Os bens imóveis públicos de valor artístico, histórico ou
cultural poderão ser utilizados por terceiros para fins exclusivamente
culturais.

Art. 60 - O compartilhamento de espaço, de qualquer modalidade e a
qualquer título, deverá ser previamente comunicado à autoridade
competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao
compartilhamento, acrescida de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
sobre o preço cobrado por metro linear.

Parágrafo único - A ausência de comunicação e a constatação
posterior do compartilhamento consistirá em infração, punível com
multa nunca inferior a cem vezes o valor do preço, apurado
mensalmente.

Art. 7° - Decreto do Poder Executivo estabelecerá os critérios e
valores para o uso remunerado dos bens de que trata esta lei.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°50/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 50/2003

cria a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica da
Pampulha, situada nos Municípios de Belo Horizonte e Contagem, e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para exame dos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c O art. 102, III, do Regimento Interno.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/6/2003,
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao titular do
Instituto Estadual de Florestas, para que se manifestasse sobre a
viabilidade técnica da proposição.

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

Fundamentação
A proposta de criação da Área de Proteção Ambiental da Bacia

Hidrográfica da Pampulha, de iniciativa parlamentar, não está
acompanhada dos estudos técnicos exigidos pelo art. 22, § 2°, da Lei
Federal n° 9.985, de 181712000, que regulamenta o art. 225, § 1°,
incisos 1, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.

A mencionada lei federal estabelece normas gerais sobre a matéria
para todos os entes que compõem a Federação, com base na
competência da União para editar normas gerais sobre meio
ambiente, prevista no art. 24, VI, § 1° e 2 0 , da Constituição Federal.

Sendo assim, por não atender aos requisitos exigidos pela citada lei
federal, a proposição não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 50/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Weliton
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Prado (voto contrário) - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°207/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 207/2003, resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei n° 2.021/2002, do Deputado José Milton, tem como
objetivo regulamentar a instalação de aparelho eliminador de ar nos
hidrômetros e dar outras providências.

Publicado em 1 0/3/2003, no "Diário do Legislativo", foi o projeto
distribuído preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Foi anexado à proposição em exame o Projeto de Lei n°1.061/2003,
nos termos do art. 173, § 20, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a obrigar a concessionária do serviço

público de fornecimento de água a instalar gratuitamente aparelho
eliminador de ar na tubulação, evitando-se, com isso, lesar os
consumidores.

Esse tema já foi exaustivamente debatido nesta Casa, quando da
tramitação do Projeto de Lei n° 682, de 1997, que culminou na
aprovação da Lei n° 12.645, de 17/10/97. Posteriormente, o Projeto de
Lei n° 2.021/2002 foi detidamente analisado nesta Casa, não sendo,
todavia, apreciado por todas as instâncias do processo legislativo. A
proposição em apreço visa a alterar as normas da mencionada lei,
segundo a qual, por solicitação do consumidor, a concessionária que
explora o serviço de água no Estado deverá instalar, às expensas do
usuário, equipamento eliminador de ar na tubulação. A proposição em
exame e o projeto a ela anexado pretendem instituir a gratuidade
desse procedimento.

Quanto à competência parlamentar para deflagrar o processo
legislativo neste caso, verifica-se a plena legitimidade do Deputado.
Não há óbice a que o parlamentar subscreva projeto de lei dessa
natureza, cujo conteúdo não está arrolado como matéria de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 66 da
Constituição mineira). Ademais, busca-se regulamentar a prestação
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de um serviço público enquadrado como verdadeira relação de
consumo (arts. 30 e 40 da Lei Federal n° 8.078, de 1990), o que
permite ao Estado, como ente federado, legislar concorrentemente
sobre a matéria (art. 24, V, da Constituição Federal).

Recentemente, a Lei n° 8.987, de 1995, Estatuto da Concessão e
Permissão de Serviços e Obras Públicas, reiterou a observância da
boa doutrina e do art. 22 do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor - CDC -, Lei n°8.078, de 1990. Em seu Capítulo II, art. 6 0 ,
"caput" e § 1° a 3 0 , dispõe que toda concessão ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme as normas pertinentes que a lei ou o
respectivo contrato estabelecem. Para os efeitos da referida norma,
"serviço adequado" é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas. Diante desse comando,
deverá a concessionária adotar as melhores técnicas e adquirir os
melhores equipamentos para atender tais exigências, incorporadas
hoje aos direitos básicos dos consumidores.

As falhas comprovadas no sistema de fornecimento de água, em
virtude da entrada de ar na tubulação, ensejam inexoravelmente
prejuízo para os consumidores, que pagam por uma quantidade de
água que, de fato, não lhes foi fornecida. Parece-nos, entretanto,
impróprio apontar o tipo de equipamento a ser instalado para corrigir o
problema, uma vez que toda norma deve ser genérica e abstrata. No
caso em tela, entretanto, após reiteradas discussões nesta Casa
acerca do tema, entendemos ser razoável a instalação do eliminador
de ar, conforme propõe o projeto em estudo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 207/2003.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°919/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
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determina notificação compulsória de violência contra a mulher
atendida nos serviços de urgência e emergência.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/9/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto determina que o profissional de saúde responsável pelo

atendimento de mulher vítima de violência preencherá formulário
oficial de notificação do fato à Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes. O referido formulário conterá nome, idade, profissão, cor e
endereço da vitima, o tipo de violência sofrida, o diagnóstico, a
descrição dos sintomas e lesões, a conduta médica adotada como
tratamento e o encaminhamento realizado. Trata-se de medida
voltada para os fins de estatística e subseqüente formação de
diretrizes de trabalho para subsidiar as políticas públicas de
segurança.

Sob o enfoque da segurança pública, a matéria encontra respaldo
constitucional, especialmente no art. 20, inciso V, da Constituição
mineira, que estabelece, entre os objetivos prioritários do Estado, o de
se criarem condições para a segurança e a ordem públicas. Merece
destaque, também, o "caput" do art. 136 da Carta Estadual, que
dispõe que "a segurança pública, dever do Estado e direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Quanto ao mérito, a proposição é passível de aprimoramento, o que
buscamos fazer por meio das emendas apresentadas.

A primeira delas tem como fundamento o princípio da igualdade
jurídica entre homens e mulheres, assegurado no inciso 1 do art. 5 0 da
Constituição da República, que estabelece que "homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigações". Diante dessa verdade
constitucional, estendemos o objetivo do projeto aos homens. Assim,
por meio da Emenda n° 1, damos nova redação ao art. 1 0 do projeto,
dispondo que a notificação compulsória se dará nos casos de
violência contra a pessoa, e não apenas contra a mulher.

O "caput" do art. 20, o § 20 desse artigo e o art. 3 0 do projeto
estabelecem atribuição para a Secretaria de Desenvolvimento Social e
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Esportes, órgão integrante da administração direta do Poder
Executivo, o que contraria o art. 66, III, "e", da Constituição mineira.
Não pode o membro do Poder Legislativo, por sua própria iniciativa,
atribuir competência a órgão pertencente à estrutura do Poder
Executivo e diretamente subordinado ao Governador do Estado, sob
pena de invadir esfera de competência outorgada a outro Poder pela
Constituição Federal, haja vista o disposto no seu art. 61, § 1°, inciso
II, alínea 'e", incorrendo, dessa forma, em desrespeito ao princípio da
separação dos Poderes. Diante da inconstitucionalidade apontada,
apresentamos as Emendas n°s 2 a 4, que remetem tais atribuições a
órgão competente do Poder Executivo a ser determinado pelo
Governador do Estado por ocasião da regulamentação da matéria. A
Emenda n° 4 estabelece, ainda, que o prazo máximo para o
encaminhamento da notificação ao órgão competente será contado a
partir do atendimento da paciente pelo profissional de saúde
responsável.

Conforme assevera o próprio autor na justificação do projeto,
"grande parte da violência ocorre dentro dos lares, incluindo casos de
estupro, e sobrevem, muitas vezes, do provedor da família". A pessoa
torna-se vítima de lesão corporal e de agressão moral, com possíveis
seqüelas psicológicas e mentais que provocam constrangimentos de
toda ordem, os quais poderão ser maximizados se o Estado adotar os
procedimentos propostos no projeto, obrigando a vítima a aceitar que
fatos muitas vezes constrangedores sejam expostos e retratados em
cadastro acessível a terceiros, à revelia da própria vontade da
paciente. Este é o cerne da questão: não se pode obrigar a vítima de
violência a expor sua própria pessoa e imagem.

Na expressão do constitucionalista Alexandre de Moraes, em sua
obra "Direito Constitucional"', "os direitos à intimidade e a própria
imagem formam a proteção constitucional à vida privada...". Além
disso, "intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo
da pessoa, suas relações familiares e de amizade, enquanto vida
privada envolve todos os demais relacionamentos humanos, inclusive
os objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho, de estudo
etc.". Segundo, ainda, a doutrina de Alexandre de Moraes, "no restrito
âmbito familiar, os direitos à intimidade e vida privada devem ser
interpretados de uma forma mais ampla, levando-se em conta as
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delicadas, sentimentais e importantes relações familiares,
devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa".

Diante desses argumentos, visando preservar a intimidade e a
privacidade da pessoa, apresentamos a Emenda n° 5, que dá nova
redação ao inciso 1 do § 1° do art. 2 0 do projeto, retirando dos dados
de identificação pessoal o nome e o endereço da paciente e incluindo
a referência ao sexo, ao bairro residencial e ao município por fim,
ainda no que tange ao art. 20, em razão de estarmos nos referindo à
pessoa física, apresentamos a Emenda n° 6, que dá nova redação à
alínea "b" do inciso II do § 1° do referido artigo, retirando a expressão
"estupro ou abuso sexual", porque restritiva do tipo de violência
sexual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 919/2003 com as
Emendas nos 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituída a notificação compulsória de violência contra

a pessoa atendida nos serviços de urgência e de emergência dos
hospitais públicos e privados.".

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput" do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O profissional de saúde responsável pelo atendimento

deverá preencher o formulário oficial da notificação e encaminhá-lo ao
órgão competente do Poder Executivo, a ser discriminado em
regulamento.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 20 do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 2° -
§ 20 - Para fins de estatística e subseqüente formação de diretrizes

de trabalho, será mantido cadastro junto ao órgão competente do
Poder Executivo.".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - A notificação a que se refere o art. 1° será encaminhada ao

órgão competente no prazo máximo de 48 horas, contado a partir do
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atendimento da vítima pelo profissional de saúde.".

EMENDA N°5
Dê-se ao inciso 1 do § 1° do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 2°-
§ 1°-
- dados de identificação pessoal: sexo, idade, cor, profissão, bairro

residencial e município;".
EMENDA N°6

Dê-se à alínea "b" do inciso II do § 1° do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 2° -
§10-

b) violência sexual - de que resulte ou não lesão corporal, gravidez
indesejada ou transtornos mentais;".

Sala das Comissões, 1° de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Weliton Prado.
1 - Obra citada, ga edição, Editora Atlas, pp. 73, 74.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°992/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 992/2003, do Deputado Gil Pereira, modifica a
Lei n°9.760, de 20/4/89, alterada pela Lei n° 10.419, de 16/1/91, que
concede passe livre aos deficientes físicos e visuais no transporte
coletivo intermunicipal do Estado, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/8/2003, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade legalidade da proposição, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise estende o benefício do passe livre às

pessoas que estejam utilizando o transporte coletivo intermunicipal
com destino a bancos de sangue, a fim de fazer doação. Como se vê,
a medida se reveste de forte conteúdo social. Não há dúvida de que
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muitas pessoas deixam de doar sangue porque não dispõem de
recursos nem sequer para a passagem. Por outro lado, é notória a
insuficiência de sangue em face da demanda existente. Ademais, não
há óbice jurídico-formal à aprovação da matéria. O Estado tem
competência para estabelecer normas de proteção à saúde, e a
iniciativa, no caso, não é privativa de qualquer dos Poderes Estaduais,
à vista do art. 66 da Constituição mineira.

Todavia, do ponto de vista prático, a proposta é inexeqüível, ferindo
princípios constitucionais da maior relevância.

A maior dificuldade é a comprovação do destino do passageiro. Não
basta que o futuro doador empenhe a sua palavra. Ele precisará de
um documento eficaz, que ateste o seu destino. No entanto, é muito
difícil determinar que documento seria este, bem como quem o
emitiria. Ainda que não fosse, muitas vezes o custo com a passagem
para a obtenção do documento já não justificaria o projeto.

Por outro lado, na hipótese de reembolso, a pessoa receberia, no
banco de sangue, um atestado e retiraria, na empresa ou no órgão
governamental competente, o dinheiro que despendeu. Mas o
deslocamento do passageiro para obter o reembolso poderia,
conforme o caso, ser tão oneroso ou mais que o deslocamento para o
banco de sangue.

Diante dessas dificuldades, talvez fosse o caso de assegurar a
gratuidade da passagem no retorno do passageiro. Nesse caso, ele
apresentaria um comprovante expedido pelo banco de sangue,
demonstrando que em determinado horário daquele dia ocorreu a
doação de sangue. Mesmo assim, o comprovante poderia ser
fraudado, uma vez que existem bancos de sangue em todo o Estado,
e o controle do poder público sobre eles é impossível.

A única maneira de viabilizar medidas como esta seria a emissão
pelos organismos públicos de um documento permanente, o que
também não é possível pois o doador se encontra nessa condição em
caráter transitório e eventual.

Não bastassem essas dificuldades práticas, ainda se deve lembrar
que esse tipo de medida interfere no equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão, que, por lei, deve ser mantido, ou seja, o
ônus financeiro da gratuidade não poderia ser suportado pelas
empresas que prestam o serviço de transporte coletivo intermunicipal.
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Ou o poder público passaria a subsidiar as tarifas, ou o seu preço
seria majorado. Na primeira hipótese, o projeto traria despesas para
os cofres públicos; na segunda, a sociedade é que iria pagar a conta.
Essa situação representa uma dificuldade a mais para a aprovação da
matéria.

Diante disso, conclui-se que os termos da proposta desafiam
princípios constitucionais como o da razoabilidade e o da
proporcionalidade. Os poderes públicos devem estabelecer regras
viáveis, cuja aplicação não cause transtornos maiores do que o
benefício pretendido.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucional idade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 992/2003.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prato (voto contrário) - Gilberto Abramo (voto contrário) - Leonídio
Bouças.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 54/2003, EM 20/8/2003
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, José Henrique e Laudelino Augusto
(substituindo este ao Deputado Padre João, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente 'ad hoc", Deputada Maria
José Haueisen, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a
ser lida por ser esta a primeira reunião da Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar o relator da matéria. A Presidente convida o
Deputado Laudelino Augusto para atuar como escrutinador.
Procedendo-se à apuração dos votos, são eleitos a Deputada Maria
José Haueisen, para Presidente, e o Deputado José Henrique, para
Vice-Presidente, ambos por unanimidade. A Deputada Maria José
Haueisen declara empossado como Vice-Presidente o Deputado José
Henrique e passa a ele a Presidência da reunião. O Deputado José
Henrique declara empossada como Presidente a Deputada Maria
José Haueisen e retorna a ela a direção dos trabalhos. Em seguida, a
Presidente designa o Deputado José Henrique para relator da matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser marcada posteriormente, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - José

Henrique.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA

E DECORO PARLAMENTAR, EM 2/10/2003
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira, Gilberto Abramo e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

rÃ'
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Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 tratar de
assuntos de interesse da Comissão. O Presidente faz pronunciamento
no qual declina, em favor do Vice-Presidente desta Comissão,
Deputado Fábio Avelar, do exercício da Presidência no que diz
respeito a todos os atos de que seja parte o Deputado Irani Barbosa,
uma vez que este suscitou dúvidas sobre a imparcialidade do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em sua atuação como Presidente.
Assim sendo, na ausência do Deputado Fábio Avelar, passa a
Presidência ao Deputado Célio Moreira, que dá novo despacho ás
Representações nos 1, 2, 3, 5 e 6, abrindo nova contagem de prazo
para apresentação de defesa, nos termos do art. 20, II, da Resolução
n° 5.207, de 2002. O Presidente também solicita seja pedido aos
envolvidos na Representação n° 4/2003 que se manifestem sobre as
provas que têm a produzir na fase de instrução probatória dessa
representação, abrindo um prazo de cinco dias a contar da data do
recebimento da notificação. O Presidente esclarece que o inteiro teor
desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser marcada posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Fábio Avelar -

Biel Rocha - Gustavo Valadares.
ATA DA 23o REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM

9/10/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Célio Moreira, Neider Moreira e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Fahim Sawan, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 472/2003, em turno único (Deputado Célio
Moreira); 810/2003, em 1 1 turno (Deputado Neider Moreira); 970/2003,
em turno único (Deputado Fahim Sawan). Passa-se à 11 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
comunica que continua em discussão, em turno único, o Projeto de Lei
n° 773/2003, uma vez que foi concedida vista ao Deputado Carlos
Pimenta. O Deputado Célio Moreira, relator da matéria, apresenta seu
parecer pela aprovação da matéria com a Subemenda n° 1 à Emenda
n° 1 e com a Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Submetido a votação , é o parecer aprovado. Na ausência do
Deputado Carlos Pimenta, o Deputado Ricardo Duarte avoca a si a
relatoria do Projeto de Lei n° 674/2003 em 1° turno e conclui pela
aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Presidente passa a palavra ao Deputado Célio Moreira,
relator do Projeto de Lei n° 70812003 em 1° turno, o qual conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado Neider Moreira,
relator do Projeto de Lei n° 92812003 em 1° turno, o qual conclui pela
rejeição da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nos 748/2003 (relator:
Deputado Ricardo Duarte); 883/2003 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Neider Moreira); 921 e 972/2003 (relator: Deputado Fabim
Sawan). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n

o
s 1.521 e 1.534/2003 em turno único. 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 Neider
Moreira, em que solicita sejam pedidas à Superintendência de
Atenção à Saúde da Secretaria da Saúde informações sobre o
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resultado da audiência pública desta Comissão, realizada em
14/8/2003, referente ao fornecimento de medicamentos aos pacientes
das doenças de Crohn e retocolite ulcerativa; dos Deputados Márcio
Passos, Maria José Haueisen e André Quintão, em que solicitam
sejam pedidas ao Secretário da Saúde, ao Diretor Regional de Saúde
e aos 32 Prefeitos da Região do Baixo Jequitinhonha informações
sobre a necessidade e a importância do Hospital Regional de
Almenara para a região e solicitam, ainda, sejam pedidas aos
Secretários Municipais de Saúde de Governador Valadares e Teófilo
Otôni informações sobre os atendimentos realizados pelos hospitais
municipais à população das 32 cidades citadas anteriormente; do
Deputado Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública
para discutir a situação dos hospitais filantrópicos da região do Alto
Paraopeba, com os convidados que menciona; do Deputado Ricardo
Duarte, em que solicita seja reiterado ao Secretário da Saúde pedido
de informação sobre a situação dos aprovados no concurso público da
FHEMIG realizado no ano passado e não efetivado até o momento e
solicita, ainda, sejam pedidas informações sobre a renovação de
contratos de funcionários aprovados em concurso e não nomeados;
da Comissão de Saúde (2), em que solicita seja reiterado à empresa
SIEMENS pedido para que seja renegociado um prazo maior para
pagamento de tomógrafos por parte do Hospital das Clínicas da
Universidade de Uberlândia; e seja reiterado ao Governador do
Estado pedido de liberação de recursos emergenciais para socorrer os
hospitais universitários de Minas Gerais, que se encontram em
dificuldades financeiras. 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, lede outubro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA CAFEICULTURA MINEIRA, EM 13/10/2003

Às 13h15min, comparecem no Ginásio da Escola Agrotécnica
Federal de Machado os Deputados Paulo Piau, Laudelino Augusto,
Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio
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e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, 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, em audiência
pública, a situação da cafeicultura mineira na região Sul do Estado,
dando ênfase à produção e à comercialização de cafés especiais. A
Presidência comunica a presença dos seguintes convidados: Srs. Ivan
Franco Caixeta, Presidente da Associação de Cafeicultura Orgânica
do Brasil - ACOB -; Sérgio Pedini, Presidente da Certificadora Sapucaí
de Produtos Orgânicos, Secretário Executivo da ACOB e professor da
Escola Agrotécnica Federal de Machado; Luiz Adauto de Oliveira,
Presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Poço Fundo e
Região; Cristiano Carvalho Ottoni, Diretor da Bourbon Speciallity
Coffees Ltda.; Gilson José Ximenes de Abreu, membro do Conselho
Nacional do Café, e Breno Pereira Mesquita, Presidente da
Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda. A
Presidência registra, ainda, a presença dos Srs. Jorge Eduardo de
Oliveira; José Miguel de Oliveira, Prefeito Municipal de Machado; João
Roberto Puliti, Diretor da FAEMG e Presidente da Comissão de Café
da CNA; Osvaldo Henrique Ribeiro, Presidente da CNC; Renato
Ferreira de Oliveira, Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de
Machado; e Roberto Camilo órfão Morais, Diretor de Ensino da
mesma Escola e Presidente da FADEMA, os quais são convidados a
fazer parte da Mesa dos trabalhos. O Presidente, Deputado Paulo
Piau, tece suas considerações iniciais e passa a palavra ao Deputado
Laudelino Augusto, autor do requerimento que originou esta audiência
pública. Logo em seguida, são ouvidos os demais Deputados e os
convidados. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. 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 dois requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita seja encaminhado ofício ao Presidente e ao Vice-
Presidente da República, ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do
Banco do Brasil com vistas à realização de estudos para um novo
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alongamento do perfil da dívida dos cafeicultores do Estado, em
especial dos títulos de securitização da CREDIMINAS e do FUNCAFÉ
a vencer em 30/10/2003, com um prazo mínimo de quatro anos; e seja
enviado ofício ao Presidente do Banco do Brasil com vistas à
alteração do procedimento de garantia aos financiamentos à
cafeicultura, de forma a permitir que o valor da cédula penhoratícia
seja reduzido durante a amortização dos empréstimos
proporcionalmente à redução do principal da dívida, liberando as
garantias reais dos produtores, que, assim, poderão assumir novos
financiamentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique - Laudelino Augusto - Dalmo

Ribeiro Silva.
ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO PRESIDENTE

DO IPSEMG, EM 14/10/2003
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Tereza Lara e os Deputados Fahim Sawan e Neider Moreira
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à argüição
pública do Sr. Hélio César Brasileiro, indicado para o cargo de
Presidente do IPSEMG, e a apreciar o parecer do relator. A
Presidente passa a palavra ao Sr. Hélio César Brasileiro, que faz
breve exposição do seu «curriculum vitae". A seguir, a Presidente
passa a palavra ao Deputado Fahim Sawan, relator da matéria, para
que inicie os questionamentos. Segue-se argüição, conforme consta
das notas taquigráficas. Após as considerações finais dos presentes,
o relator emite seu parecer pela pela aprovação do nome do indicado,
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que, após ser submetido a discussão e votação, é aprovado. O
Presidente suspende os trabalhos, para ser lavrada esta ata.
Reabertos os trabalhos, é aprovado requerimento do Deputado Fahim
Sawan, em que solícita dispensa da leitura da ata, que o Presidente
dá por aprovada e que é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
do convidado e dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2003.
Maria Tereza Lara, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira.

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 14/10/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau e Fábio Avelar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nos 296 e 889/2003 (Deputado Paulo Piau); 434/2003 (Deputado
Leonardo Quintão) e 932/2003 (Deputado Fábio Avelar). 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°5 318/2003,o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do substitutivo n° 1
(relator: Deputado Fábio Avelar) e o parecer pela rejeição do Projeto
de Lei n° 97/2003 (relator: Deputado Fábio Avelar). Os pareceres
sobre os Projetos de Lei n°5 889/2003 e 157/2003, no 1° turno, deixam
de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Paulo Piau. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 1.491, 1.495,
1.522, 1.572, 1.581, 1.582, 1.593, 1.596 e 1.598/2003. Passa-se à 3
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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 Chico Simões, em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
estruturação orgânica do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Estado; Fábio Avelar, em que solicita seja realizada
audiência pública na cidade de Caxambu, para se discutir o Projeto de
Lei n° 1.004/2003; da Deputada Marília Campos (com emenda do
Deputado Rogério Correia), em que solicitaseja realizada audiência
pública para se discutir o Projeto de Lei n° 889/2003. Logo após, o
Presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão - Sargento Rodrigues.
ATA DA 25a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 15110/2003
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Paulo
Piau e Ricardo Duarte. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e debater o Projeto de Lei n° 1212003, e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: do Deputado Fábio
Avelar, Presidente da Comissão Especial do Anel Rodoviário,
convidando os membros desta Comissão para participarem de
audiência pública com a finalidade de debater as questões ambientais
que envolvem o Anel Rodoviário de Belo Horizonte; e fax da Sra.
Marilena Lazzarini, Coordenadora Executiva do IDEC, agradecendo o
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convite para participar desta reunião e justificando sua ausência.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
693/2003, no 20 turno, e 129/2003, no 1° turno (Deputado Leonardo
Quintão); e 896/2003, no 1° turno (Deputado Fábio Avelar). Passa-se
à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Presidência dá prosseguimento à discussão do parecer do relator,
Deputado Fábio Avelar, sobre o Projeto de Lei n° 539/2003, no 1°
turno, o qual conclui pela rejeição da matéria. Colocado em votação, é
o parecer aprovado. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 1.516, 1.579 e
1.583/2003. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão com a Comissão de Constituição e Justiça
para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n° 1.07112003;
Weliton Prado, em que solicita seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, na cidade de lbiá, o desastre ambiental ocorrido
no rio Misericórdia, causado pelo descarrilamento de trem da FCA;
Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, as repercussões ambientais dos loteamentos na
bacia da lagoa Vargem das Flores, com emenda do Deputado Fábio
Avelar em que solicita seja convidado, também, o Presidente da
COPASA-MG; Doutor Ronaldo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a destinação do lixo industrial
produzido no Estado: Rogério Correia e Maria José Haueisen, em que
solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
na cidade de Jequitinhonha, a situação e o destino das famílias
quilombolas atingidas pela criação da Reserva Biológica da Mata
Escura. A seguir, a Presidência interrompe os trabalhos ordinários
para, em reunião especial, ouvir os seguintes convidados: Srs. Sânzio
Mollica Vidigal, Chefe do Departamento de Pesquisa da EPAMIG;
Antônio Alvaro Corserti Porcino, pesquisador da EMBRAPA Milho e

MIM
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Sorgo, e Elido Bonomo, professor da UFOP e membro do
Conselho Regional de Nutricionistas. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Ricardo Duarte, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Márcio Passos.

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 16/10/2003

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Fábio Avelar, Leonardo
Quintão e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes,
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: Projetos de Lei n°5 890/2003 (Deputado Domingos Sávio);
966/2003 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.004/2003 (Deputado
Fábio Avelar). 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 do Projeto de Lei Complementar n° 36/2003
na forma do Substitutivo n° 1. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva -
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/10/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Neider

Moreira
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 0 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Propostas de Ação Legislativa
n

o
s 41 a 89/2003 - Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n°
61/2003 - Projetos de Lei n

o
s 1.184 a 1.192/2003 - Requerimentos n°5

1.650 a 1.665/2003 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani -
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 -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - As 141h07min, a lista

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

P Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 2'-Secretária "ad hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 41/2003
Entidade proponente: Associação Comunitária Moradores Unidos do

Conjunto Paulo VI - Núcleo dos sem-Casa das Adjacências do Ribeiro
de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Proposta: desenvolvimento, por parte da COPASA-MG, de um

trabalho pedagógico dirigido às populações de bairros, vilas e favelas
sobre a disposição de lixo e esgoto, visando à conservação das
nascentes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 42/2003
Entidade proponente: Associação Comunitária Moradores Unidos do

Conjunto Paulo VI - Núcleo dos sem-Casa das Adjacências do Ribeiro
de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Proposta: manutenção das nascentes existentes nas diversas

regionais - Norte, Noroeste, Nordeste, Leste -, que estão em estado
de deterioração por omissão da própria COPASA-MG.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°43/2003
Entidade proponente: Conselho Estadual de Saúde.
Representante: Renato Barros.
Proposta: retirada do saneamento básico da rubrica de saúde, no

orçamento anual, ou alocação dos recursos destinados a saneamento
básico no Fundo Estadual de Saúde e aprovação dos projetos do
Governo pelo Conselho Estadual de Saúde, órgão deliberativo,
conforme a Lei Federal n°8.080, de 28112/90.

rÀ'
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°44/2003

Entidade proponente: Conselho Estadual de Saúde.
Representante: Renato Barros.
Proposta: elaboração e divulgação, pelo Estado de Minas Gerais, de

todos os dados físicos e financeiros, com os seus somatórios,
relativos às políticas públicas, inclusive as de saúde, nos quais
constariam tanto os recursos do Estado quanto os dos municípios, o
que permitiria maior controle social.

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N°45/2003
Entidade proponente: Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais.
Representante: Roges Carvalho dos Santos.
Proposta: alocação de recursos, como contrapartida por parte das

empresas terceirizadas, aos fundos das áreas sociais em que
estiverem atuando, para fortalecer as políticas públicas e possibilitar
um efetivo controle social.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°46/2003
Entidade proponente: Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais.
Representante: Roges Carvalho dos Santos.
Proposta: criação, por meio de lei estadual, de fundos das OSCIPs,

específicos das áreas da esfera social a que deverão ser alocados os
recursos financeiros: estes seriam depositados no respectivo fundo e
só depois seriam movimentados pelas OSCIPs, o que permitiria o
efetivo controle social das políticas públicas exercidas pelas
organizações da sociedade civil.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 47/2003
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde - Regional

Nordeste BH.
Representante: Aliete da C. Rangel.
Proposta: investimento, pelas três esferas de Governo, em políticas

voltadas para a alimentação das famílias de baixa renda, como forma
de garantir a boa saúde; ampliação do Projeto Horta nas Escolas,
estendendo-o a terrenos baldios que hoje servem de pontos de
drogas.	 -

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 48/2003
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: inclusão, nos currículos do ensino fundamental, de

rÃ
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disciplina que contenha orientações sobre saneamento básico,
saúde bucal, primeiros socorros etc.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 49/2003
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: aumento de financiamento para construção, adequação e

melhoramento das unidades de saúde, visto que o PROESF restringe
compra de local para ampliação de postos de saúde.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 50/2003
Entidade proponente: Sind-Saúde de Minas Gerais.
Representante: Marcos António da Silva.
Proposta: acréscimo, em cada projeto estruturador, da palavra

"educação".
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 51/2003

Entidade proponente: Conselho Estadual de Saúde.
Representante: Renato Barros.
Proposta: oposição à parceria público-privada feita por meio das

OSCIPs.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 52/2003

Entidades proponentes: Instituto Saint Michel, Centro
Psicopedagógico Integrado EE, Instituto de Atendimento Bio-Psico-
Pedagógico, Clínica de Psicologia Infantil Amigos, AMIGOS.

Representantes: Regina Maria Volpini Ramos, membro do Conselho
Estadual da Assembléia Social e do CONAPE; Eliana Nogueira
Raposo Lemos, Sylene Almeida, Nair Lana Mourão, Jeiferson Ramos.

Propostas:
Ação voltada para avaliação de todas as crianças de 6 anos em

relação a sua capacidade visual e auditiva;
avaliação das crianças da V série do ensino fundamental que, no

final do ano letivo, não tenham adquirido a competência de
aprendizado da leitura e da escrita, evitando banalizar-se o
diagnóstico precoce das dificuldades de aprendizagem.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 5312003
Entidade proponente: Midhia e Direitos Humanos.
Representante: Prof. Paulo Jorge dos Santos.
Propostas:
Implantação da disciplina Educação Ambiental nos currículos das

Wk
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escolas;

melhor adequação dos livros didáticos e de formação docente
quanto às questões raciais;

implantação da disciplina História da África no currículo escolar.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 5412003

Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: implantação, a partir do 2 0 ano do ensino médio, de cursos

técnicos como Contabilidade, Normal, Eletricidade, etc.
(Fazer uma plenária com a Profa. Lucília Machado da UFMG,

atualmente servindo ao Ministério da Educação).
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 55/2003

Entidade proponente: Midhia e direitos humanos.
Representante: Prof. Paulo Jorge dos Santos.
Proposta: garantia de merenda escolar ao aluno de ensino médio

como forma de prevenir a evasão escolar, dadas as dificuldades por
que passam os adolescentes pobres que trabalham durante o dia e
estudam à noite.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 56/2003
Entidades proponentes: Visão Mundial; Frente Defesa Direitos

Criança e Adolescente de Minas Gerais; Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

Representantes: Tatiana Vieira de Freitas; Gláucia Barros; Dinéia
Domingues; Antônio Coqueiro.

Propostas:
Criação, em toda a rede do ensino público, de oficinas educativas

sobre a temática da exploração e do abuso sexual de crianças e
adolescentes;

criação de cursos de formação de professores para atuar como
agentes de direitos da criança e do adolescente e para desenvolver
projeto pedagógico do protagonismo juvenil, a ser discutido
diretamente com os adolescentes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 57/2003
Proponente: Luciana Moura.
Propostas:
Fornecimento de material didático a todas as escolas públicas do

Estado;
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ampliação da merenda escolar aos alunos do ensino médio;
estabelecimento de parcerias entre escolas e Estado para criar

mecanismos de acesso ao primeiro emprego para alunos recém-
formados.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 58/2003
Entidade proponente: Frente Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente - MG.
Representante: Glaucia Barros.
Proposta: inclusão dos educadores de creches e pré-escolas como

público-alvo do Projeto, com vistas a sua habilitação de nível médio-
modalidade normal - e formação em nível superior (Projeto Veredas).

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 5912003
Entidades proponentes: Frente de defesa Direitos da Criança e do

Adolescente de MG,FMEI, EE. Pe. Lebret, MI-PC Contagem - CMAS -
Contagem, ALEMG, Câmara Municipal de BH, Grupo 3 a Idade
Reviver.

Representante: Glaucia Barros, Elisete Inácio dos Santos, Maria do
Carmo Lara Dias, Maria Tereza Lara, Maciel Santana, Rafaela Cesar
Bahia.

Proposta: inclusão, no PPAG, de ações de cooperação técnica e
financeira com os municípios para a implementação da política de
educação infantil (creches e pré-escola). no âmbito dos sistemas
estadual, regional e ou municipal de ensino.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 60/2003
Entidades proponentes: Fórum Mineiro de Educação Infantil, Projeto

Inclusão Adulto com Deficiência, Câmara Municipal de BH, Grupo 3
Idade Reviver, Rafaelita M de Souza.

Representante: Dinéia Domingues- PUC-MG.
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Minas Gerais, Visão Mundial, Movimento de Luta Pró-
Creche, EE. Pe. Lebret, Sociedade São Vicente de Paula, Pastoral do
Menor, Pastoral da Criança, MI-PC Contagem, CMAS Contagem,
Glaucia Barros, Tatiana Freitas, Maria de Paula Santos, Elisete
Ináscio dos Santos. Maria Tereza Lara, Maria do Carmo Lara Dias.

Propostas:
Ampliação da ação do Cadastro Escolar à Educação Infantil (creche

e pré- escola);
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organização e coordenação de amplo debate público para

elaboração e encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação de
projeto de lei que institui o Plano Estadual de Educação.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 61/2003
Proponentes: Alberto Luiz Alves Viotti; Daniel Darlan Correia Ribeiro.
Propostas: Inclusão, no escopo da ação Criação do Portal da

Cidadania, do objetivo de concessão de acesso irrestrito ao "site" da
Imprensa Oficial, disponibilizando, especialmente, as informações
referentes às publicações oficiais do Estado.

Justificação: As informações oficiais disponibilizadas no órgão
Imprensa Oficial são indispensáveis para atuação cidadã e para dar
maior transparência aos atos dos poderes do Estado.

Participação do Governo na aprovação na Assembléia Legislativa do
projeto de lei que dispõe sobre a utilização preferencial de "software"
livre na administração pública.

Criação no projeto estruturador da ação promoção de "software"
livre.

Justificação: esta ação teria como objetivo apoiar a produção, a
disseminação e o uso de "software" livre, com vistas ao
desenvolvimento tecnológico do Estado. Entendemos que tal ação
poderá proporcionar a formação de mão-de-obra especializada,
altamente requisitada pelo Mercado de Trabalho. Além disso,
acreditamos que o baixo custo proporcionado pelo "software" livre
agiliza o processo de inclusão digital.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 62/2003
Entidade proponente: Midhia e direitos humanos.
Representante: Prof. Paulo Jorge dos Santos.
Propostas: Criação de núcleos de Informática nas escolas públicas,

com a instalação de equipamentos de informática de forma a garantir
o acesso à Internet para professores e alunos, e não somente para os
diretores;

criação da Internet Cidadã nos órgãos públicos e, em especial, na
Assembléia Legislativa para que os líderes comunitários e
representantes sociais possam melhor desenvolver seus trabalhos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 63/2003
Entidades proponentes: Comissão Especial da UEMG; Frente

Parlamentar Pró-UEMG.
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Representantes: Deputados Ricardo Duarte e Maria Tereza

Lara.
Proposta: inclusão da Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG - como Projeto Estruturador da Área da Educação.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 64/2003

Entidade proponente: Social Democracia Social.
Representante: João
Proposta: criação de

Neves.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 6512003

Entidade proponente: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Representante: Simone Guabiroba.
Proposta: implantação e 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.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de MG -

Simone Guabiroba;
Inspetoria São João Bosco - Cristiane Nazareth da Silva;
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de MG

- Maria das Graças Sampaio;
CEDCA - Fábio Feitosa;
Central da Solidariedade - Pastoral da Criança e do Menor - Zilda

Helena dos Santos Vieira.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 66/2003

Entidade proponente: Visão Mundial.
Representante: Rosângela Gomes.
Propostas:
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

Militar;
programas socioeducativos com adolescentes em conflito com a lei;
campanhas educativas para a cidadania responsável nos meios de

Luiz Amormino.
um batalhão da Polícia Militar em Ribeirão das
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comunicação;

educação preventiva com a sociedade civil em geral, para
fortalecimento do respeito mútuo e da solidariedade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 67/2003
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde - BH - WS.
Representante: Evaristo Garcia de Manos.
Proposta: sugestão ao Congresso Nacional para 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 Federal, incluindo o
art. 30 da Lei n° 8.080, de 19/9/90, em que constam as políticas
sociais e econômicas, entre elas as de educação, cultura,
saneamento, moradia, meio ambiente, geração de emprego e renda e
lazer.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 6812003
Entidade proponente: Pastoral da Sobriedade.
Representante: Maria Solene Gamboia.
Proposta: criação de parcerias com entidades 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.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 69/2003
Entidades proponentes: Associação Comunitária dos Moradores

Unidos do Conjunto Paulo VI, Núcleo dos sem-Casa das adjacências
do Ribeiro de Abreu, Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Propostas:
sugestão ao Congresso Nacional para que aprove lei proibitiva do

uso e comércio de armas para civis;
atuação no controle do uso eda comercialização ilegal de armas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 70/2003
Entidade proponente: Visão Mundial.
Representante: Rosângela Gomes.
Proposta: criação de alternativas para reduzir o déficit habitacional

de famílias rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade, que
vivem em áreas de risco.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°71/2003

Entidade proponente: ASCA - Associação dos sem-Casa.
Representante: Asenclever Pantaleão da Silva.
Proposta: criação de incentivos, como descontos nos impostos e

taxas dos prestadores de serviço, para baratear o custo final de
construções em projetos de moradia de baixo custo desenvolvidos por
entidades.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Movimento de Moradias de Minas Gerais - Antônia de Pádua.
ASCA - Asenclever Pantaleão da Silva.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 72/2003
Entidade proponente: Ação Social Arquidiocesana (ASA) e outras

entidades.
Proposta: proposta de política pública apresentada ao Governador

do Estado pelo Movimento de Moradia de Minas Gerais (em anexo).
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central de Movimentos Populares - CMP - Antônia de Pádua.
Ação Social Arquidiocesana - ASA - Lúcia Diniz.
Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de BH - COOBEL -

Itagório Célio dos Santos.
Centro Cultural e Social A. Popular - Marinalba Laís Pereira.
União Estadual de Moradia Popular - Geralda Amaral - Penina -

Gonçalo.
Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas

Gerais - FAMEMG - Ednéia Aparecida de Souza.
Síntese da Proposta de Política Pública do Movimento de Moradia

de Minas Gerais.
(Integra da proposta entregue ao Governador do Estado em

11-/7/2003.)
Audiência pública promovida pela Comissão de Participação Popular

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para discussão
do PPAG-PMDI - Minas Gerais, em 16/10/2003.

1 - Objetivos:
1.1. Enfrentar as necessidades habitacionais, não apenas em razão

do déficit habitacional, mas também da inadequação de moradias.
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1.2 - Assegurar à população os direitos fundamentais da

cidadania e maior acesso aos serviços urbanos.
2 - Construção de novas moradias
2.1 - Priorizar os processos autogestionários de produção de lotes

urbanizados e unidades habitacionais por meio de financiamento a
cooperativas e associações.

2.2 - Priorizar conjuntos habitacionais de pequeno porte (até 100
unidades), inseridos na malha urbana, facilitando a convivência
comunitária.

2.3 - Estimular a utilização de processos tecnológicos que propiciem
maior qualidade e menor custo da habitação.

3 - Melhoria das condições das moradias existentes
3.1 - Cuidar da manutenção de obras públicas implantadas e da

fiscalização do uso e da ocupação do solo, do parcelamento e das
atividades incompatíveis com a qualidade de vida em favelas e
loteamentos populares.

3.2 - Garantir, em parceria com os municípios, a requalificação
urbanística e ambiental e a regularização fundiária das favelas e
conjuntos habitacionais existentes.

3.3 - Abrir linhas de crédito e financiamento a pessoas físicas ou
cooperativas e associações habitacionais para aquisição de imóveis
usados ou reformas e ampliações de moradias, priorizando as
produções por processo de autoconstrução.

3.4 - Criar mecanismos que garantam intervenções preventivas e
atendimento emergencial a situações de risco geológico, geotécnico e
de inundações.

3.5 - Promover a regularização fundiária das áreas estaduais
ocupadas por população de baixa renda, de acordo com o
estabelecido pelo Estatuto da Cidade.

4 - Articulação das políticas
4.1 - Abrir financiamento para a produção e melhoria de moradias

rurais vinculado a uma política de desenvolvimento agrícola e reforma
agrária.
4.2 - Fortalecer o planejamento e a coordenação do

desenvolvimento urbano, assegurando a articulação da política
habitacional com as outras políticas urbanas e sociais de educação,
saúde, geração de renda, cultura etc.
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4.3 - Considerar as seguintes diretrizes para a política de

financiamento com recursos do Fundo Estadual de Habitação:
4.3.1 - adotar critérios sociais que considerem a realidade das

famílias beneficiárias;
4.3.2 - promover o subsídio na prestação de acordo com a renda

"per capita" de cada família, adotando taxas de juros sociais
compatíveis com os programas habitacionais.

4.4 - Promover programas específicos para famílias que estão
necessitando de moradia em situações de emergência: enchentes,
calamidades etc.

5 - Fontes de recursos financeiros:
5.1 - Garantir destinação sistemática de percentual do orçamento

estadual para o Fundo Estadual de Habitação - FEH.
5.2 - Investir na captação de recursos externos destinados ao FEH.
5.3 - Concentrar o subsídio nos financiamentos para a população

que recebe até 5 salários mínimos.
5.4 - Estabelecer como fontes de recursos do Fundo Estadual de

Habitação:
5.4.1 - dotações consignadas no orçamento estadual a partir de

percentual mínimo a ser estabelecido;
5.4.2 - parte dos recursos da Loteria Mineira e concursos de

prognósticos de qualquer natureza;
5.4.3 - 1% da arrecadação do ICMS no Estado;
5.4.4 - os recursos alocados pelos órgãos, fundos e entidades

federais destinados a programas habitacionais;
5.4.5 - percentual a ser definido do lucro líquido dos bancos

estaduais;
5.4.6 - contribuições e doações de pessoas, entidades ou

organismos de cooperação, nacionais ou internacionais.
6 - Gestão participativa:
6.1 - Garantir a democratização da gestão da política habitacional

por meio de estruturas institucionais de controle social: Conselho
deliberativo e paritário e curador dos fundos.

6.2 - Garantir transferência na formulação e implantação das ações
por meio da divulgação das informações.

7 - Parcerias:
7.1 - Estabelecer parceria com os municípios, com a União e com a

rÃ
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sociedade civil para o equacionamento dos graves problemas
urbanos:

7.1.1 - promovendo uma política fundiária urbana que favoreça o
acesso a terra e à moradia digna para todos.

7.1.2 - garantindo o repasse do recurso do FEH aos municípios que
tenham Conselho e Fundo Municipal de Habitação.

7.1.3 - apoiando o desenvolvimento institucional dos municípios
visando à agitação dos processos de licenciamento de normas e
parâmetros urbanísticos, com o objetivo principal de facilitar a
produção de lotes urbanizados e unidades habitacionais destinados à
população de baixa renda, não só por meio de programas
governamentais, como também da iniciativa privada, uma vez que
hoje essa parte da população não tem acesso ao mercado
convencional.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2003.
Movimento de Moradia de Minas Gerais
Parcerias:
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central de Movimentos Populares - CMP Antônia de Pádua;
Ação Social Arquidiocesana - ASA Lúcia Diniz;
Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de BH - COBEL -

Itagório Célio dos Santos;
Centro Cultural e Social H. Popular - A. L. Pereira;
União Estadual Moradia Popular - Geralda Amaral - Penina -

Gonçalo;
Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas

Gerais - FAMEMG - Edneia Aparecida de Souza.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 73/2003

Entidade proponente - Conselho Municipal de Saúde - BH.
Representante: Evaristo Garcia de Mattos.
Proposta: realização de audiência pública na Assembléia Legislativa,

com o Presidente do BNDES e o Deputado Federal Sérgio Miranda,
da Comissão Mista do Congresso Nacional, para discussão da
destinação dos recursos do FGTS para saneamento e construção de
moradias para famílias com renda de até três salários mínimos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°74/2003

rÁ
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Entidade proponente - Conselho Estadual de Segurança

Alimentar.
Representante: Joana Paranhos.
Proposta: implantação imediata, na área desfavelizada pelo

Governo, de projeto de plantio de hortaliças, árvores frutíferas e
nativas, para evitar novas ocupações irregulares.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 75/2003
Entidades proponentes: Associação Comunitária dos Moradores

Unidos do Conjunto Paulo VI, Núcleo dos sem-Casa das Adjacências
do Ribeiro de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Proposta: mais agilidade na geração de empregos para os jovens e

adolescentes, com salários dignos, aumento da escolaridade e
promoção da saúde.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 76/2003
Entidade proponente - Visão Mundial.
Representante: Rosângela Gomes.
Proposta: destinação de maior percentual do orçamento para o

projeto, para garantir uma ação preventiva efetiva na redução da
criminalidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 77/2003
Entidade proponente: Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho

Infantil e Proteção ao Adolescente - FECTIPA.
Representante: Elvira M. V. M.
Proposta: garantia, pelo Programa do 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, dentro dos mínimos
constitucionais de proteção ao trabalhador.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
FECTIPA - Elvira M. V. M. C.;
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Simone França Guabiroba;
Inspetoria São João Bosco - çristiane Nazareth.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 78/2003
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
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Representante: Emilson de Souza.
Proposta: construção de escolas-oficinas para adolescentes,

remuneração de meio salário mínimo e incentivo ao primeiro emprego.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 79/2003

Entidade proponente: Central da Solidariedade - Pastoral da Criança
e do Menor.

Representante: Zilda Helena dos Santos Vieira.
Proposta: inclusão da criança e do adolescente nas políticas

públicas, em atendimento às deliberações do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central da Solidariedade - João Teixeira da Silva Filho;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha Evangelista da Silva;
Fórum Mineiro de Segurança Alimentar - Maria Conceição Menezes;
CRESS 61 Região - Maria das Graças Sampaio;
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Cristiane Nazareth da Silva;
Pastoral do Menor - Regional Leste II - Simone França Guabiroba.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 8012003
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Evaristo Garcia de Mattos.
Proposta: criação de um fórum de debates, com a participação de

representantes dos jovens (UNE, UEE etc.), da Comissão de Políticas
Públicas para a Juventude da Câmara dos Deputados, do Conselho
Estadual da Juventude e de outras entidades afins para a formulação
de um projeto de políticas públicas que atenda às necessidades
detectadas e dê garantia aos jovens de um espaço onde possam
discutir seus problemas.	-

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 81/2003
Entidade proponente: Conselho Municipal de Assistência Social

Programa de Ação Integrada - PAI - Contagem.
Representante: Prof. Círis Teixeira.
Propostas:
18.1 - capacitação de lideranças de associações comunitárias e

grupos de pessoas na área de produção artesanal, em parceria com
Prefeituras e secretarias da área de assistência social, com apoio de
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empresários;

18.2 - abertura de oficinas para aprendizagem na área de produção
artesanal, para o público adolescente de 14 a 17 anos.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Programa de Ação Integrada - PAI Contagem - Prof. Círis Teixeira;
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - Emílio

Alves.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 82/2003

Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde de Belo
Horizonte.

Representante: Evaristo Garcia de Mattos.
Proposta: promoção, pela EMATER-MG, de um debate sobre o

Corredor de Transporte 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 na agropecuária.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 83/2003
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.
Representante: Maria da Conceição A. Renan Menezes.
Proposta: inclusão do PROSAN como uma das ações do Minas Sem

Fome, tendo como órgão gestor o CONSEA-MG.
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central de Solidariedade - João Teixeira da Silva Filho;
Associação Mineira de Nutrição - Beatriz Leandro Carvalho;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha Evangelista da Silva;
Rede de Intercâmbio - Daniela Almeida;
Caritas-MG - Celi Márcio Silva.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 84/2003
Entidade proponente: ASMIN.
Representante: Beatriz Leandro de Carvalho.
Proposta: 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.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
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Fórum Mineiro de Segurança Alimentar - Maria Conceição

Menezes;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha;
Central Solidariedade - João Teixeira;
Conselho Regional Nutrição - Elido Bonomo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 85/2003
Entidade proponente: Social Democracia Sindical - SDS.
Representante: Vanete Félix Costa Nascimento.
Proposta: inserção de Ribeirão das Neves no Programa Minas Sem

Fome.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 86/2003

Entidade proponente: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.
Representante: Maria da Conceição Menezes.
Proposta: inclusão no projeto, como público-alvo, da população dos

centros urbanos que desenvolve de forma precária uma agricultura
urbana.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central Solidariedade - João Teixeira;
ASMIM - Beatriz Leandro;
Rede de Intercâmbio - Daniela Almeida;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha;
Caritas-MG - Celi Silva.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 87/2003
Entidade proponente: Conselho Estadual de Segurança Alimentar.
Representante: Joana Paranhos.
Propostas:
- garantia de acesso dos alunos do ensino fundamental e médio à

merenda escolar, incluindo-a no PPAG;
- proibição da venda de guloseimas nas escolas públicas;
- garantia de creche para as crianças de até seis anos e assistência

ao idoso, para que tenham uma alimentação adequada e, no caso do
idoso, uma vida digna.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 88/2003
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.
Representante: Maria Conceição A. Renan Menezes.
Proposta: inclusão do Programa Mutirão pela Segurança Alimentar
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Nutricional de Minas Gerais - PROSAN - como projeto
estruturador.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 89/2003
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Assistência Social.
Proposta: criação do Projeto Estruturador Inclusão Social das

Famílias Vulnerabilizadas (Anexo 2).
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
União dos Conselhos Municipais de Assistência da Região

Metropolitana - Domingos Sávio de Araújo;
Conselho Regional de Serviço Social - Maria das Graças Sampaio;
Conselho Estadual de Assistência Social - Ronaldo José Sena;
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Cristiane Nazareth da Silva;
Ação Social Arquidiocesana - ASA - Lúcia Diniz;
Conselho Municipal de Assistência Social de Betim - Adriani da Silva

Martins;
Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte - José

E. Dantas de Araújo;
União de Conselhos Municipais de Belo Horizonte - Cristiano;
Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte - Robson de Souza

Bitencourt;
Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte -

Robson de Souza Bitencourt;
Federação dos Aposentados de Minas Gerais - FAPMG - Robson de

Souza Bitencourt (Anexo 2).
Proposta de criação de projeto estruturador
31 - Inclusão social das famílias vulnerabilizadas.
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 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
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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.

OFÍCIOS
Do Sr. José Santana de Vasconcellos, Deputado Federal,

encaminhando cópia de matéria publicada no "Estado de Minas" sobre
a falta de madeira de florestas plantadas no Brasil e manifestando sua
preocupação em relação ao Projeto de Lei n° 1.071/2003. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n°1.071/2003.)

Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, prestando informações referentes ao
Requerimento n° 1.295/2003, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n os 1.33112003, do
Deputado Gil Pereira, e 1.358/2003, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.191/2003, do Deputado
Djalma Diniz.

Da Sra. Maria Emília Rocha Mello, Secretária de Desenvolvimento
Regional, em atenção ao Ofício n° 2.662/2003/SGM, da Comissão de
Participação Popular, indicando o Assessor-Chefe da Secretaria para
falar sobre o tema "Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos" na
audiência pública de 16/10/2003. (- A Comissão de Participação
Popular.)

Do Sr. Adelson Fernandes da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de lpatinga, encaminhando cópia de moção de aplauso ao
Deputado Federal João Magno de Moura pelo apoio ao Projeto
Itinerante da Justiça Federal nesse município, aprovada por essa
Casa em virtude de requerimento da Vereadora Elma Lopes Sousa
Guidine de Oliveira.
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Do Sr. José Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Cristiano

Otoni, manifestando o apoio dessa Casa Legislativa ao Projeto de Lei
n° 23/2003 - ICMS Solidário. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
23/2003.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG (2),
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.198/2003, do
Deputado Weliton Prado; e prestando informações em atenção ao
Substitutivo n° 1 ao Requerimento n° 278/2003, do Deputado Chico
Simões.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado, encaminhando cópia do Ofício INDI/P1/RT-
051/2003, do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas - INDI -
em atenção ao Requerimento n° 862/2003, do Deputado Djalma Diniz.

Do Sr. Marcos Bafutto, Superintendente de Serviços Públicos da
ANATEL, em atenção ao Requerimento n° 1.256/2003, do Deputado
Bonifácio Mourão, esclarecendo que as manifestações sobre áreas
locais serão analisadas no âmbito da Consulta Pública n° 463 e
informando, também, que foram remetidas contribuições à Consulta
relativas ao Vale do Aço e à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Do Sr. Petrônio Machado Zica, Presidente do Sindicato da Indústria
Mecânica do Estado de Minas Gerais - SINDMEC-MG -, afirmando a
posição da indústria mineira de não apoiar o Projeto de Lei n°
57812003, da Deputada Maria José Haueisen, e pedindo seu
arquivamento por não atender os princípios previstos na Carta Magna,
entre outros problemas que aponta. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
578/2003.)

Do Sr. Fábio Antinoro, Coordenador-Geral do Departamento
Nacional de Trânsito- DENATRAN -, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 667/2003, da Comissão de Segurança Pública,
em que foi solicitada a reformulação da Resolução n° 20/98, do
CONTRAN.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 61/2003

Altera a redação da alínea 'h' do inciso 1 do art. 106 da Constituição
do Estado.

Dê-se ao art. 106, 1, "h", a seguinte redação:
"Art. 106- ..........................................................

h - ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
estadual ou municipal em face desta Constituição e de argüição de
descumprimento de preceito fundamental decorrente desta
Constituição, esta na forma da lei.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2003.
Biel Rocha - Alberto Bejani - Maria José Haueisen - Maria Olívia -

Ricardo Duarte - Laudelino Augusto - Dimas Fabiano - Dalmo Ribeiro
Silva - Roberto Ramos - André Quintão - Jô Moraes - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Neider Moreira - Domingos Sávio -
Sebastião Helvécio - Gilberto Abramo - Chico Simões - Padre João -
Weliton Prado - Adelmo Carneiro Leão - Maria Tereza Lara - Cecília
Ferramenta - Marília Campos - Durval Angelo - Adalclever Lopes.

Justificação: A proposição que ora submetemos ao exame desta
Casa tem o propósito de criar meio judicial para fazer com que os
poderes públicos estadual e municipal cumpram os preceitos
fundamentais da Constituição do Estado.

Instrumento semelhante já encontra previsão no art. 102, § 1°, da
Constituição Federal, cuja disciplina processual encontra-se
regulamentada na Lei Federal n°9.882, de 3/12/99.

Entretanto, na Constituição do Estado, ainda não temos definido, no
rol de competência do Tribunal de Justiça, o processo e julgamento de
ação de argüição de preceito fundamental por parte do poder público
estadual e municipal em face da Constituição do Estado.

Destarte, para o combate ao descumprimento de preceito
fundamental da Constituição Federal temos a expressa previsão
contida no art. 102, § 1°, da Carta Magna, com a regulamentação
procedimental trazida pela Lei n° 9.882, de 3/12/99. Para
descumprimento de preceito fundamental contido na Constituição do
Estado, porém, não temos ainda instrumento semelhante.

O que se pretende é possibilitar maior efetividade no controle das
ilegalidades e abusos do poder público estadual e municipal, na
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concretização dos direitos fundamentais, bem como evitar ou
fazer cessar condutas do poder público que estejam colocando em
risco preceitos fundamentais do Estado.

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

PROJETO DE LEI N°1.184/2003
Proíbe a freqüência e o manuseio nos estabelecimentos comerciais,

'shopping centers" e clubes de lazer, por crianças e adolescentes, de
programas informatizado de quaisquer espécies de jogos que induzam
ou estimulem a violência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam proibidos a freqüência, em qualquer horário ou dia, e

o manuseio nas lojas comerciais, "shopping centers" e clubes de lazer,
por crianças e adolescentes, de programas informatizados de
quaisquer espécies de jogos que induzam ou estimulem a violência.

Art. 20 - Compreenda-se a faixa etária de crianças e adolescentes
segundo o disposto no art. 20 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 30 - O descumprimento desta lei imputará ao comerciante,
sucessivamente:

- advertência administrativa;
II - multa, no valor de F1$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - suspensão do alvará de funcionamento por trinta dias;
IV - cassação do alvará de funcionamento e multa.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proliferação de lojas com programas informatizados

de jogos violentos direcionados para crianças e adolescentes vem
causando extrema preocupação às famílias e também ao poder
público. A grande maioria dos freqüentadores é composta de jovens
ainda em formação, e esses jogos contribuem somente para a
violência, nunca para uma educação tradicional, voltada para as
coisas boas, para os bons costumes e a boa formação psicológica dos

WC
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nossos jovens. E pensando na boa formação e no crescimento
saudável que apresento este projeto em defesa da família e dos bons
costumes. Conto com o apoio dos meus pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°1.185/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.878/2001)

Declara a fábrica Fiação e Tecidos Santa Bárbara patrimônio
histórico, cultural, paisagístico e turístico do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada patrimônio histórico, cultural, paisagístico e

turístico do Estado de Minas Gerais a fábrica Fiação e Tecidos Santa
Bárbara, situada no Município de Augusto de Lima.

Parágrafo único - Integram o patrimônio de que trata o "caput" deste
artigo as unidades de conservação e outras obras de artes integradas
na fábrica.

Ai. 20 - A declaração de que trata o ai. 1° tem como objetivos:
- proteger os sítios de valor histórico, cultural, turístico e

paisagístico;
II - estimular o turismo histórico e ecológico e a educação ambiental;
III - preservar os imóveis;
IV - promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da

qualidade de vida da população circunvizinha;
V - receber subsídios e incentivos fiscais, para fim de conservação

do patrimônio.
Ai. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo

de 60 dias.
Ai. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2003.
Biel Rocha
Justificação: O projeto em tela tem por finalidade declarar a Fiação e

Tecidos Santa Bárbara Ltda. patrimônio histórico e cultural do Estado
de Minas em face de sua rica história secular.

A Fiação e Tecidos Santa Bárbara, antiga Cia. Fiação e Tecidos
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Santa Bárbara, teve sua fábrica construída em 1870, pelo então
Conselheiro do Imperador O. Pedro II, Conselheiro João da Mata
Machado, O local, Curumataí, no Município de Augusto de Lima,
distando 1751km de Montes Claros, foi escolhido devido à queda-
d'água ao pé da serra do Espinhaço, pois era o maquinário movido a
roda-d'água. Nessa época, em que se desenrolava a Segunda
Revolução Industrial, foram construídas, também em Minas Gerais, as
fábricas da Cedro e Biribiri, como tantas outras pelo Brasil afora,
destacando-se que, em Minas Gerais, a de Santa Bárbara foi a
segunda indústria têxtil a ser implantada.

Com a queda do Império, o Conselheiro Mata Machado perdeu a
fábrica, ficando todos os bens do Império para o Conde João
Leopoldo Modesto de Leal, tendo em 1950 a família Paculdino, na
pessoa do Sr. João Paculdino Ferreira, adquirindo a fábrica dos
herdeiros do dito senhor.

Em 1962, durante uma tempestade, foi o prédio da fábrica
parcialmente destruído por um raio, o que levou à construção de uma
nova fábrica, onde então foram instalados equipamõntos japoneses
(Osaka Machine e Sakamoto) dos anos de 1954 e 1962.

De destacar mais é o fato de que essa nova unidade é a indústria
têxtil mais antiga do mundo ainda em funcionamento, sendo de
observar que o processo utilizado é o mesmo dos dias de hoje,
faltando apenas automação.

Com mais de um século de história, apesar de todos os percalços,
seguiu a empresa firme em seu propósito principal de ser um
sustentáculo social e econômico para a comunidade que se formou e
se desenvolveu em seu redor, sendo de considerar que a força tida
pelo empreendimento para superar as intempéries, que foram tantas e
tão diversificadas no decorrer dos tempos, certamente adveio do fato
dos objetivos sociais sempre terem sido colocados à frente dos
intresses econômicos.

Com tal política de atuação, a indústria sempre atendeu às
necessidades básicas da comunidade, como segurança, limpeza,
saúde, educação e moradia, subsidiando os gastos dos seus
funcionários com alimentação (carne e leite) e saúde (médicos e
dentistas), mantendo sempre toda uma infra-estrutura à disposição da
comunidade, envolvendo farmácia, clube recreativo, postos médico e
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dentário, além de escola., sendo de destacar o apoio incondicional
que é dado a' "associação comunitária", que funciona como elemento
de direcionamento dos recursos destinados a garantir a sustentação
das necessidades básicas dos membros da comunidade.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares nesta Casa
à aprovação deste projeto de lei.

- 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°1.186/2003
Determina a instalação de cadeiras especiais para pessoas obesas

em cinemas, teatros e estabelecimentos congêneres.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Torna obrigatória a disponibilização de pelo menos duas

cadeiras especiais para pessoas obesas em cinemas, teatros,
restaurantes, ginásios, plenários, auditórios e locais congêneres
especificados em regulamento.

Parágrafo único - As cadeiras de que trata o "caput" terão
dimensões apropriadas para acomodar confortavelmente pessoas
obesas.

Art. 20 - O descumprimento desta lei sujeita o infrator à pena de
multa no valor de 1.000 (mil) UFEMGs.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O peso corpóreo e a distribuição de gordura são

regulados por uma série de mecanismos neurológicos, metabólicos e
hormonais que mantêm um equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e
o gasto energético. Quando há uma desregulação nesses
mecanismos de controle, levando a um excesso da ingestão em
relação ao gasto energético, ocorre um armazenamento da sobra de
energia sob a forma de gordura, traduzindo-se no aumento do peso
corpóreo. A obesidade é, portanto, definida como um acúmulo
excessivo de gordura no corpo. Quando esse acúmulo atinge grandes
proporções, passa a ser chamada de obesidade mórbida.

A obesidade excessiva traz sérias conseqüências para a saúde do
indivíduo, pois eleva o risco de ser acometido por doenças como
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diabetes, hipertensão arterial, hiperlipemia (aumento da gordura
no sangue), doença coronariana (angina e infarto), doenças
articulares, apnéia do sono, insuficiência respiratória e cardíaca, além
de diversas formas de câncer (mama, útero, vesícula biliar).

A obesidade ainda traz sérios prejuízos para a vida social do
indivíduo, pois, além de sofrer o preconceito, o obeso é impossibilitado
de freqüentar locais como cinemas e teatros, porque não possuem
cadeiras adaptadas às suas dimensões.
Seguindo uma política de inclusão social das minorias,

apresentamos esta emenda não apenas para resolver um problema
específico da vida social do obeso, mas também para conscientizar a
sociedade das dificuldades enfrentadas pelos obesos em seu dia-a-
dia.

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

PROJETO DE LEI N°1.187/2003
Altera o § 1° do art. 30 da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de

1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 3 0 da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de

1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°- .................................
' 1 - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder:
- a 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no período, até

atingir o valor total dos recursos dedutíveis, no caso de empresa cuja
receita bruta anual seja de até R$1.440.000,00 • (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais);

II - a 7% (sete por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, no caso de empresa cuja
receita bruta anual seja de até R$5.220,00 (cinco milhões duzentos e
vinte mil de reais);

III - a 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, no caso de empresa cuja



1109
receita bruta anual seja superior a R$5.220.000,00 (cinco milhões
duzentos e vinte mil reais)'

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, outubro de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: Não se consegue captar recursos para a realização de

grande parte dos projetos culturais do interior aprovados pela Lei de
Incentivo à Cultura. Muitas empresas fora de Belo Horizonte, com
maior interesse em apoiar um projeto local, não vêem nos descontos
fiscais determinados pela referida lei um bom incentivo para
patrocínio, pois, em sua maioria, são empresas de pequeno e médio
porte, que pagam, por mês, valores relativamente baixos de ICMS.
Para apoiar um projeto cultural, a maior parte dessas instituições
demorariam anos para deduzir todo o valor destinado ao projeto, o
que dificulta a captação de recursos no interior.

Por esse motivo, muitos produtores com projetos aprovados vêm a
Belo Horizonte em busca de patrocínio, não obtendó das empresas
daqui o mesmo interesse que aquelas do interior têm em apoiar um
projeto, o que torna a Lei de Incentivo à Cultura menos acessível aos
artistas do interior.

Até mesmo na Capital, os artistas iniciantes ou pequenos projetos
culturais oriundos das bases da comunidade, embora se revistam de
grande valor artístico e cultural, morrem no nascedouro por falta de
apoio.

Vale lembrar que este projeto não representa aumento de gastos
para o Governo. A proposição apenas regulamenta condições
específicas de patrocínio, determinando as porcentagens mensais a
serem deduzidas do imposto devido pelas empresas que apoiarem um
projeto cultural, de acordo com seu faturamento.

Aumentando-se a porcentagem que pode ser deduzida por
empresas de menor porte, permite-se que a Lei Estadual de Incentivo
à Cultura promova uma descentralização maior dos projetos culturais,
incentivando eventos no interior e garantindo uma democratização da
estrutura de apoio do Estado mais eficaz. O objetivo desta proposta,
portanto, é democratizar a Lei de Incentivo à Cultura, tornando-a mais
acessível a pequenas empresas e, indiretamente, apoiando o
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surgimento de novos artistas, principalmente os do interior e da
periferia da Capital.

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

PROJETO DE LEI N°1.188/2003
Dispõe sobre a proibição de veiculação de mensagens de conteúdo

impróprio ou inadequado em embalagem de produtos destinados à
comercialização para crianças e adolescentes no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As mercadorias destinadas ao consumo de crianças e

adolescentes não poderão conter em sua embalagem ilustrações,
fotografias, legendas nem anúncios de bebidas alcoólicas, tabacos e
outros produtos impróprios que possam induzir ao uso e ao consumo.

ArI. 20 - Fica proibido vincular a produtos destinados ao público
infanto-juvenil qualquer tipo de promoção que induza a jogo,
raspadinha e bilhete premiado.

Art. 30 - Fica proibida a venda a criança e adolescente de produtos
que contenham anúncios de bebidas e tabacos.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2003.
Doutor Viana
Justificação: O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um

capítulo destinado à prevenção de ameaça ou de violação dos direitos
da criança e do adolescente e determina que a inobservância das
normas de prevenção importará em crime de responsabilidade.
Determina também que o poder público poderá regulamentar em cada
entre federado a melhor aplicação do referido Estatuto.

A propaganda de produtos com bebidas alcoólicas e tabacos foi
proibida em revista e publicações destinadas ao público infanto-
juvenil, (art. 78 do Estatuto), e, por analogia, devemos entender que a
comercialização de produtos reconhecidamente destinados às
crianças e aos adolescentes não poderiam conter mensagens ou
propagandas impróprias nas embalagens.

- 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
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Interno.

PROJETO DE LEI N°1.189/2003
Declara de utilidade pública a Associação Anjos da Dança - ANDA -,

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 Associação Anjos da

Dança - ANDA -, 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, 17 de outubro de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública a Associação Anjos da Dança - ANDA -, com sede no
Município de Belo Horizonte. A entidade tem como principal objetivo
promover o lazer, a dança, a cultura e a recreação, entre outras
atividades.

Assim, submeto aos meus nobres pares esta proposição, para a
qual peço aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°1.190/2003
Acrescenta o inciso IV ao art. 2 0 da Lei n° 11.868, de 28 de julho de

1995, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de
mama e do câncer ginecológico.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2 0 da Lei n° 11.868, de 28 de junho de 1995, fica

acrescido do seguinte inciso IV:
"Art. 20 - ..........................................................................
IV - Um Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama,

destinado às mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da
mama, decorrente da utilização de técnicas aplicadas no tratamento
do câncer de. mama. Dentro desse programa caberá ao órgão
competente do Poder Executivo estabelecer:

a) os hospitais da rede pública estadual aptos a desenvolver a
cirurgia;

b) os critérios e procedimentos relativos à inscrição da mulher

rAC
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interessada e ao prazo para o seu atendimento;

c) a possibilidade de escolha, pela mulher mastectomizada, da
melhor técnica aplicada ao seu caso, segundo orientação médica.

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: O câncer de mama constitui grave problema de saúde,

não só em Minas Gerais, como também em todo o Brasil, onde os
casos atingem números assustadores. As estatísticas indicam que
esse tipo de câncer é o que mais atinge as mulheres brasileiras,
chegando a ocasionar sete mil óbitos por ano no País.
Temos uma vasta legislação sobre o tema, sendo que as

competências já foram determinadas, mas, no campo prático, pouco
tem sido realizado. A nossa Carta Magna é clara ao determinar no seu
art.196:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Dentro desse quadro encontramos um aspecto pouco aperfeiçoado,
mas de grande relevância: a cirurgia reconstrutiva da mama. Essa
intervenção cirúrgica serve para as mulheres que sofreram mutilação
parcial ou total da mama em decorrência do tratamento do câncer.

Essa medida é importantíssima quando falamos da auto-estima
dessas mulheres, até mesmo no que tange à vontade de ter uma vida
normal novamente. Ocorre que apenas parte da população tem
acesso à cirurgia, pois os que pertencem às classes menos
favorecidas (que não podem arcar com os custos ou não dispõem de
um plano de saúde) não tem condições de usufruir de tais benefícios.

Nosso projeto visa a estabelecer um mecanismo para solucionar tal
questão, dando oportunidade às pessoas mais carentes atingidas pelo
câncer. Trata-se de um mecanismo de reinclusão social que poderá
beneficiar muitas mulheres, pois sabe-se que o bem-estar, a alegria e
a recuperação da auto-estima é imediata.

- 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°1.191/2003
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Declara de utilidade pública a Casa da Sopa e Centro Espírita

Caminho da Luz, com sede no Município de São Francisco de Sales.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Sopa e Centro

Espírita Caminho da Luz, com sede no Município de São Francisco de
Sales.

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.
Zé Maia
Justificação: Fundada em 21/4/99, no Município de São Francisco

de Sales, a Casa da Sopa e Centro Espírita Caminho da Luz é uma
entidade dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, cujas
atividades estão voltadas exclusivamente para a promoção do bem-
estar de seus associados, residentes no Bairro Boa Vista e
adjacências.

Para atingir seus objetivos, oferece aos mais carentes alimentação,
vestuário e auxílio-moradia. No intuito de fortalecer as iniciativas
locais, firma convênios com associações congêneres, autarquias e
entidades públicas nas três esferas da organização administrativa.

Cabe esclarecer que a entidade não só merece o pretendido título
de reconhecimento do poder público estadual pela sua importância
para a coletividade, como também está apta a recebê-lo à luz das
exigências relacionadas no art. l°da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Estamos, pois, confiantes de que a proposição haverá de receber
acolhida favorável dos colegas parlamentares.

- 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° 1.19212003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Bela Vista, com sede no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Canápolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 2003.
Zé Maia
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista tem

natureza civil, é regida pelas normas do direito privado, não tem fins
lucrativos, não remunera os membros de sua diretoria nem distribui
lucros, vantagens ou bonificações a seus dirigentes.
Fundada em 18/10/89, encontra-se em pleno e regular

funcionamento desde então, cumprindo sua finalidade principal:
promover o desenvolvimento da comunidade em que atua.

A fim de cumprir tal meta, empreende iniciativas de caráter
essencial, visando a atender às necessidades mais prementes da
população local. Dessa forma, procura soluções para os problemas de
infra-estrutura do Bairro Bela Vista e promove atividades culturais,
desportivas e de lazer.

Sendo justa a outorga do titulo declaratório de utilidade pública à
entidade, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para ratificar
o projeto de lei que submetemos à sua apreciação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.650/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Governador do Estado e o
Secretário da Cultura pelo lançamento do "Quero Ler - Programa
Biblioteca para Todos". (- A Comissão de Educação.)

N° 1.651/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a TV Andradas, no Município
de Andradas, pelo transcurso de seu 5° ano de criação. (- A Comissão
de Transporte.)

N° 1.652/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Papa João Paulo II pelos 25
anos de seu pontificado. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.653/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando sela
formulada manifestação de aplauso à Câmara de Dirigentes Lojistas
Jovem de Belo Horizonte - CDL Jovem - pelo transcurso de seus 15
anos de fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.654/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso ao jornal "Hoje em Dia" pela
comemoração dos 15 anos de circulação de seu caderno de turismo.
(- A Comissão de Transporte.)

N° 1.655/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação CDL Pró-Criança
pelas comemorações do 170 aniversário de sua fundação. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 1.656/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de Nova
Lima pela inauguração do CTI da Fundação Hospitalar Nossa
Senhora de Lourdes. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.657/2003, do Deputado Durval Angelo, solicitando a inserção,
nos anais da Casa, do artigo "Os Nossos Gorilas", do jornalista e
acadêmico de direito Márcio Fagundes, publicado em 13/10/2003, no
jornal "Hoje em Dia". (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.658/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Diário do Comércio Empresa
Jornalística Ltda. pelo transcurso do 71° aniversário do jornal "Diário
do Comércio". (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Requerimento n°
1.631/2003 nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.659/2003, da Comissão de Direitos Humnos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam
disponibilizados mais recursos e credenciados mais hospitais para a
realização de gastroplastia. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.660/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Banco do Brasil
com vistas a que se altere o procedimento de garantia aos
financiamentos à cafeicultura, de modo a facilitar a concessão de
novos empréstimos. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.661/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando sejam solicitadas ao Superintendente de Vigilância
Sanitária do Estado e ao Secretário Executivo do PROCON Estadual
informações sobre os laudos laboratoriais relativos à qualidade do pó
de café produzido e comercializado no Estado.

N° 1.662/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando seja solicitado ao Secretário da Fazenda levantamento dos
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comercialização decafé, (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.66
3/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,solicitando seja formulado apelo ao Presidente e ao Vice-Presidente

da República, ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco do
Brasil com vistas a que se estude a viabilidade de novo alongamentodo perfil da dívida dos cafeicultores do Estado. (- A Comissão dePolítica Agropecuária)

NO 1. 664/2003, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadasao Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria da Saúde
informações sobre o resultado da audiência pública realizada por essa
Comissão em 14/8/2003, no que diz respeito ao fornecimento 

demedi
camentos aos pacientes da doença de Crohn e de retocolite

ulcerativa (- A Mesa da Assembléia.)
N° 1.665/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja reiterado ao

Secretário da Saúde pedido de informação sobre a situação dosaprovados em concurso público pela FHEMIG no ano 
passado esobre a renovação de contratos de funcionários da instituição

aprovados em concurso público. (- Semelhante Proposioapresentada anteriormente pelo Deputado Ricardo Duarte. Aneçãxe-se
foi

ao Requerimento n° 1.200/2003 nos termos do § 2° dRegimento Interno.)	 o art. 173 do
Interrupção dos Trabalhos OrdináriosO Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A 

Presidência, nostermos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os
trabalhos ordinários para a realização do Ciclo de DebatesRevitalização e Transposição do Rio São Francisco.- A ata deste evento será publicada em outra edição.Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos osnossos 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 os Deputados para as reuniões 

extraordinárias de logomais, às 20 horas, e de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nostermos dos editais de convocação , e para a reunião ordinária também
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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 DO EVENTO REALIZADO NA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
16/10/2003

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -

Composição da Mesa - Leitura das propostas do Grupo IV - Entrega
do Relatório do Grupo IV - Composição da Mesa - Leitura das
propostas do Grupo V - Entrega do Relatório do Grupo V -
Composição da Mesa - Leitura das propostas do Grupo VI - Entrega
do Relatório do Grupo VI - Considerações Finais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Destina-se esta parte

da reunião à discussão do tema "Desenvolvimento Social' dentro do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004-2007, com a
apresentação das propostas dos grupos de trabalho das Audiências
Públicas do PMDI e PPAG.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa

os Exmos. Srs. Valter Zschaber Júnior, Gerente do tema "Saneamento
Básico: Mais Saúde para Todos"; Marcelo Gouveia Teixeira, gerente
dos temas "Saúde em Casa" e "Regionalização da Assistência à
Saúde"; Léo HeIler, professor do Curso de Engenharia da UFMG e
Coordenador do Grupo IV; e Luzia Maria de Castro, Relatora do
Grupo IV.

Leitura das Propostas do Grupo IV
O Sr. Léo Heiler - Boa noite. Tivemos reunião bastante interessante,

com debate importante que constou de três temas. O primeiro foi
"Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos", inicialmente
apresentado pelo Sr. Valter Zschaber. Os dois temas seguintes -
Projeto 11, "Saúde em Casa", e Projeto 12, "Regionalização da
Assistência à Saúde" - foram apresentados pelo Secretário Marcelo
Teixeira. Houve um conjunto de intervenções e perguntas que foram
respondidas pelos dois interventores. Ao final, apresentou-se um
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conjunto de 11 emendas.

-Procede-se à leitura das propostas do Grupo IV.
O Sr. Valter Zschaber Júnior - Registro nossa satisfação por essa

oportunidade e por podermos contar, nas discussões, com a
colaboração dos participantes. Parabenizo a Assembléia por esse
trabalho.

O Sr. Marcelo Gouveia Teixeira - Parabenizo a Assembléia pela
iniciativa e os participantes por este debate instigante. Coloco a
Secretaria à disposição daqueles que tiverem interesse de prosseguir
no debate das questões colocadas.

Entrega do Relatório do Grupo IV
O Sr. Marco Aurélio Loureiro - Sr. Presidente, passo às mãos de V.

Exa. o Relatório do Grupo IV.
- Procede-se à entrega do Relatório do Grupo IV, cujo teor é o

seguinte:
GRUPO 4- SAUDE E SANEAMENTO

Projeto estruturador n° 5: Saneamento básico: mais saúde para
todos.

Proposta 1 (apresentada no Plenário, de manhã)
Entidade proponente: Associação Comunitária Moradores Unidos do

Conjunto Paulo VI - Núcleo dos sem-Casa das Adjacências do Ribeiro
de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Proposta: desenvolvimento, por parte da COPASA-MG, de um

trabalho pedagógico dirigido às populações de bairros, vilas e favelas
sobre a disposição de lixo e esgoto, visando à conservação das
nascentes.

Proposta 2 (apresentada no Plenário, de manhã)
Entidade proponente: Associação Comunitária Moradores Unidos do

Conjunto Paulo VI - Núcleo dos sem-Casa das Adjacências do Ribeiro
de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Proposta: manutenção das nascentes existentes nas diversas

regionais - Norte, Noroeste, Nordeste, Leste -, que estão em estado
de deterioração por omissão da própria COPASA-MG.

Proposta 3
Entidade proponente: Conselho Estadual de Saúde.
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Representante: Renato Barros.
Proposta: retirada do saneamento básico da rubrica de saúde, no

orçamento anual, ou alocação dos recursos destinados a saneamento
básico no Fundo Estadual de Saúde e aprovação dos projetos do
Governo pelo Conselho Estadual de Saúde, órgão deliberativo,
conforme a Lei Federal n°8.080, de 28/12/90.

Proposta 4
Entidade proponente: Conselho Estadual de Saúde.
Representante: Renato Barros.
Proposta: elaboração e divulgação, pelo Estado de Minas Gerais, de

todos os dados físicos e financeiros, com os seus somatórios,
relativos às políticas públicas, inclusive as de saúde, nos quais
constariam tanto os recursos do Estado quanto os dos municípios, o
que permitiria maior controle social.

Proposta 5
Entidade proponente: Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais.
Representante: Roges Carvalho dos Santos.
Proposta: alocação de recursos, como contrapartida por parte das

empresas terceirizadas, aos fundos das áreas sociais em que
estiverem atuando, para fortalecer as políticas públicas e possibilitar
um efetivo controle social.

Projetos Estruturadores nos 11 e 12: Saúde em casa e
regionalização da assistência à saúde.

Proposta 6
Entidade proponente: Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais.
Representante: Roges Carvalho dos Santos.
Proposta: criação, por meio de lei estadual, de fundos das OSCIPs,

específicos das áreas da esfera social a que deverão ser alocados os
recursos financeiros: estes seriam depositados no respectivo fundo e
só depois seriam movimentados pelas OSCIPs, o que permitiria o
efetivo controle social das políticas públicas exercidas pelas
organizações da sociedade civil.

Proposta 7
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde - Regional

Nordeste BH.
Representante: Aliete da C. Rangel.
Proposta: investimento, pelas três esferas de Governo, em políticas

!Ã1
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voltadas para a alimentação das famílias de baixa renda, como
forma de garantir a boa saúde; ampliação do Projeto Horta nas
Escolas, estendendo-o a terrenos baldios que hoje servem de pontos
de drogas.

Proposta 8
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: inclusão, nos currículos do ensino fundamental, de

disciplina que contenha orientações sobre saneamento básico, saúde
bucal, primeiros socorros etc.

Proposta 9
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: aumento de financiamento para construção, adequação e

melhoramento das unidades de saúde, visto que o PROESF restringe
compra de local para ampliação de postos de saúde.

Proposta 10
Entidade proponente: Sind-Saúde de Minas Gerais.
Representante: Marcos Antônio da Silva.
Proposta: acréscimo, em cada projeto estruturador, da palavra

"educação".
Proposta 11
Entidade proponente: Conselho Estadual de Saúde.
Representante: Renato Barros.
Proposta: oposição à parceria público-privada feita por meio das

OSCIPs.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. e Sra. Maria Eliana Novaes, Gerente do tema "Melhoria e
Ampliação do Ensino Fundamental"; João Antônio Filocre Saraiva,
Gerente do tema "Universalização e Melhoria do Ensino Médio";
William Brandt, Gerente do tema "Inclusão Digital"; Tiago Azevedo,
Coordenador do Grupo V; e Paulo Jorge dos Santos, Relator do
Grupo V.

Leitura das Propostas do Grupo V
O Sr. Tiago Azevedo - O nosso grupo fez trabalho bastante

proveitoso e contou com a participação de entidades e movimentos
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sociais representativos. Não citarei todos. A título de exemplo,
temos o Instituto Saint Michel, o Centro Psicopedagógico Integrado e
a Clínica de Psicologia Infantil Amigos.

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo V.
O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Parabenizo os que estiveram

presentes ao debate, visto que a discussão sobre educação não tem
fim. Fica sempre faltando alguma coisa. A maior carência deste País,
bem como de todo o Terceiro Mundo, reside na educação de base.
Duas questões não foram bem esclarecidas durante a exposição do
coordenador: uma refere-se à proposta do Conselho Estadual do
Negro. Fala-se sobre o objetivo de incluir, no Projeto 13, o
fortalecimento da educação infantil. Como já foi dito, o Estado não
valoriza a educação infantil, mas o traficante, sim. Há crianças
vendendo "crack".

Ademais, hoje em dia, o mercado precisa do trabalho da mãe, mas
se esquece de que é mãe. E preciso fortalecer a questão das creches,
da educação infantil. Ele expôs alguns dados interessantes. Segundo
o UNICEF, para cada dólar que se gasta com criança pequena,
economiza-se US$7,00 na ponta. Se a criança recebe educação
infantil, está sendo desviada do trabalho e da exploração sexual.

Parabenizo a equipe. O PPAG está sendo amplamente discutido.
Peço àqueles que estão em casa que venham discuti-lo e valorizar as
comunidades aqui presentes. Obrigado.

O Sr. William Brandt - Quero apenas agradecer. Parabenizo a Casa
pela realização deste evento.

Entrega do Relatório do Grupo V
O Sr. Tiago Azevedo - Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa. o

Relatório do Grupo V.
- Procede-se à entrega do Relatório do Grupo V, cujo teor é o

seguinte:
GRUPO 5- PROJETOS ESTRUTURADORES-EDUCAÇÃO

Projeto Estruturador n° 13: Melhoria e ampliação do ensino
fundamental

Proposta 1
Entidades proponentes: Instituto Saint Michel, Centro

Psicopedagógico Integrado EE, Instituto de Atendimento Bio-Psico-
Pedagógico, Clínica de Psicologia Infantil Amigos, AMIGOS.

MO
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Representantes: Regina Maria Volpini Ramos, membro do

Conselho Estadual da Assembléia Social e do CONAPE; Eliana
Nogueira Raposo Lemos, Sylene Almeida, Nair Lana Mourão,
Jefferson Ramos.

Propostas:
Ação voltada para avaliação de todas as crianças de 6 anos em

relação a sua capacidade visual e auditiva;
avaliação das crianças da P série do ensino fundamental que, no

final do ano letivo, não tenham adquirido a competência de
aprendizado da leitura e da escrita, evitando banalizar-se o
diagnóstico precoce das dificuldades de aprendizagem.

Proposta 2
Entidade proponente: Midhia e Direitos Humanos.
Representante: Prof. Paulo Jorge dos Santos.
Propostas:
Implantação da disciplina Educação Ambiental nos currículos das

escolas;
melhor adequação dos livros didáticos e de formação docente

quanto às questões raciais;
implantação da disciplina História da África no currículo escolar.
Projeto Estruturador n° 14: Universalização e melhoria do ensino

médio.
Proposta 3
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Luzia Maria Alves de Castro.
Proposta: implantação, a partir do 2 0 ano do ensino médio, de cursos

técnicos como Contabilidade, Normal, Eletricidade, etc.
(Fazer uma plenária com a Pror. Lucília Machado da UFMG,

atualmente servindo ao Ministério da Educação).
Proposta 4
Entidade proponente: Midhia e direitos humanos.
Representante: Prof. Paulo Jorge dos Santos.
Proposta: garantia de merenda escolar ao aluno de ensino médio

como forma de prevenir a evasão escolar, dadas as dificuldades por
que passam os adolescentes pobres que trabalham durante o dia e
estudam à noite.

Proposta 5
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Entidades proponentes: Visão Mundial; Frente Defesa Direitos

Criança e Adolescente de Minas Gerais; Fórum Mineiro de Educação
Infantil.

Representantes: Tatiana Vieira de Freitas; Gláucia Barros; Dinéia
Domingues; Antônio Coqueiro.

Propostas:
Criação, em toda a rede do ensino público, de oficinas educativas

sobre a temática da exploração e do abuso sexual de crianças e
adolescentes;

criação de cursos de formação de professores para atuar como
agentes de direitos da criança e do adolescente e para desenvolver
projeto pedagógico do protagonismo juvenil, a ser discutido
diretamente com os adolescentes.

Proposta 6
Proponente: Luciana Moura.
Propostas:
Fornecimento de material didático a todas as escolas públicas do

Estado;
ampliação da merenda escolar aos alunos do ensino médio;
estabelecimento de parcerias entre escolas e Estado para criar

mecanismos de acesso ao primeiro emprego para alunos recém-
formados.

Proposta 7
Entidade proponente: Frente Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente - MG.
Representante: Glaucia Barros.
Proposta: inclusão dos educadores de creches e pré-escolas como

público-alvo do Projeto, com vistas a sua habilitação de nível médio-
modalidade normal - e formação em nível superior (Projeto Veredas).

Projeto Estruturador n° 15: Inclusão do adulto com deficiência.
Proposta 8
Entidades proponentes: Frente de defesa Direitos da Criança e do

Adolescente de MG,FMEI, EE. Pe. Lebret, MI-PC Contagem - CMAS -
Contagem, ALEMG, Câmara Municipal de BH, Grupo 3 Idade
Reviver.

Representante: Glaucia Barros, Elisete Inácio dos Santos, Maria do
Carmo Lara Dias, Maria Tereza Lara, Maciel Santana, Rafaela Cesar
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Bahia.

Proposta: inclusão, no PPAG, de ações de cooperação técnica e
financeira com os municípios para a implementação da política de
educação infantil (creches e pré-escola). no âmbito dos sistemas
estadual, regional e ou municipal de ensino.

Proposta 9
Entidades proponentes: Fórum Mineiro de Educação Infantil, Projeto

Inclusão Adulto com Deficiência, Câmara Municipal de BH, Grupo 3
Idade Reviver, Rafaelita M de Souza.

Representante: Dinéia Domingues- PUC-MG.
Entidade: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Minas Gerais, Visão Mundial, Movimento de Luta Pró-
Creche, EE. Pe. Lebret, Sociedade São Vicente de Paula, Pastoral do
Menor, Pastoral da Criança, MI-PC Contagem, CMAS Contagem,
Glaucia Barros, Tatiana Freitas, Maria de Paula Santos, Elisete
Ináscio dos Santos. Maria Tereza Lara, Maria do Carmo Lara Dias.

Propostas:
Ampliação da ação do Cadastro Escolar à Educação Infantil (creche

e pré- escola);
organização e coordenação de amplo debate público para

elaboração e encaminhamento ao Conselho Estadual de Educação de
projeto de lei que institui o Plano Estadual de Educação.

Projeto Estruturador n° 15: Inclusão digital.
Proposta 10
Proponentes: Alberto Luiz Alves Viotti; Daniel Darlan Correia Ribeiro.
Propostas: Inclusão, no escopo da ação Criação do Portal da

Cidadania, do objetivo de concessão de acesso irrestrito ao "site" da
Imprensa Oficial, disponibilizando, especialmente, as informações
referentes às publicações oficiais do Estado.

Justificação: As informações oficiais disponibilizadas no órgão
Imprensa Oficial são indispensáveis para atuação cidadã e para dar
maior transparência aos atos dos poderes do Estado.

Participação do Governo na aprovação na Assembléia Legislativa do
projeto de lei que dispõe sobre a utilização preferencial de "software"
livre na administração pública.

Criação no projeto estruturador da ação promoção de "software"
livre.

kA
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Justificação: esta ação teria como objetivo apoiar a produção, a

disseminação e o uso de "software" livre, com vistas ao
desenvolvimento tecnológico do Estado. Entendemos que tal ação
poderá proporcionar a formação de mão-de-obra especializada,
altamente requisitada pelo Mercado de Trabalho. Além disso,
acreditamos que o baixo custo proporcionado pelo "software" livre
agiliza o processo de inclusão digital.

Proposta 11
Entidade proponente: Midhia e direitos humanos.
Representante: Prof. Paulo Jorge dos Santos.
Propostas: Criação de núcleos de Informática nas escolas públicas,

com a instalação de equipamentos de informática de forma a garantir
o acesso à Internet para professores e alunos, e não somente para os
diretores;

criação da Internet Cidadã nos órgãos públicos e, em especial, na
Assembléia Legislativa para que os líderes comunitários e
representantes sociais possam melhor desenvolver seus trabalhos.

Proposta 12- Inclusão de Novo Projeto Estruturador
Entidades proponentes: Comissão Especial da UEMG; Frente

Parlamentar Pró-UEMG.
Representantes: Deputados Ricardo Duarte e Maria Tereza Lara.
Proposta: inclusão da Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG - como Projeto Estruturador da Área da Educação.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Luís Flávio Sapori, Gerente do tema "Redução da
Criminalidade Violenta em Minas Gerais"; lsnard Monteiro Horta,
Gerente do tema "Lares Geraes"; Carmen Rocha, Gerente do tema
"Centros Públicos de Promoção dos Trabalhos: Uma Estratégia para o
Primeiro Emprego"; José Silva Soares, Gerente do tema "Minas sem
Fome"; Léa Braga, membro do Conselho Regional de Serviço Social e
Coordenadora do Grupo VI; e João Bernardino dos Santos, Relator do
Grupo VI.

Leitura das propostas do Grupo VI
A Sra. Léa Braga - O Grupo trabalhou em quatro projetos

estruturadores, interessantes do ponto de vista da intervenção social.
Houve significativa participação, de aproximadamente 150 pessoas, e

rÀ
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muitas intervenções. Como lutamos para cumprir o prazo e o
tempo determinado para a apresentação dos projetos, não
conseguimos fazer a leitura das propostas. Foram registradas todas
as encaminhadas por escrito.

- Procede-se à leitura das propostas do Grupo VI.
Entrega do Relatório do Grupo VI

A Sra. Léa Braga - Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa. o
relatório do Grupo VI.

- Procede-se à entrega do Relatório do Grupo VI, cujo teor é o
seguinte:

GRUPO 6- SEGURANÇA, HABITAÇÃO, MINAS SEM FOME E
TRABALHO

Projeto Estruturador n° 1 - Redução da criminalidade violenta em
Minas Gerais

Proposta 1
Entidade proponente: Social Democracia Social.
Representante: João Luiz Amormino.
Proposta: Criação de um batalhão da Polícia Militar em Ribeirão das

Neves.
Proposta 2
Entidade proponente: Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente.
Representante: Simone Guabiroba.
Proposta: implantação e 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.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de MG -

Simone Guabiroba;
Inspetoria São João Bosco - Cristiane Nazareth da Silva;
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de MG

- Maria das Graças Sampaio;
CEOCA - Fábio Feitosa;
Central da Solidariedade - Pastoral da Criança e do Menor - Zilda

Helena dos Santos Vieira.
Proposta 3

rs
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Entidade proponente: Visão Mundial.
Representante: Rosângela Gomes.
Propostas:
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

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.
Proposta 4
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde - BH - WS.
Representante: Evaristo Garcia de Mattos.
Proposta: sugestão ao Congresso Nacional para 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 Federal, incluindo o
art. 3 0 da Lei n° 8.080, de 19/9/90, em que constam as políticas
sociais e econômicas, entre elas as de educação, cultura,
saneamento, moradia, meio ambiente, geração de emprego e renda e
lazer.

Proposta 5
Entidade proponente: Pastoral da Sobriedade.
Representante: Maria Solene Gamboia.
Proposta: criação de parcerias com entidades 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.

Proposta 6
Entidades proponentes: Associação Comunitária dos Moradores

Unidos do Conjunto Paulo VI, Núcleo dos sem-Casa das adjacências
do Ribeiro de Abreu, Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
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Propostas:
sugestão ao Congresso Nacional para que aprove lei proibitiva do

uso e comércio de armas para civis;
atuação no controle do uso e da comercialização ilegal de armas.
Projeto estruturador n° 16- Lares Geraes.
Proposta 7
Entidade proponente: Visão Mundial.
Representante: Rosângela Gomes.
Proposta: criação de alternativas para reduzir o déficit habitacional

de famílias rurais e urbanas em situação de vulnerabilidade, que
vivem em áreas de risco.

Proposta 8
Entidade proponente: ASCA - Associação dos sem-Casa.
Representante: Asenclever Pantaleão da Silva.
Proposta: criação de incentivos, como descontos nos impostos e

taxas dos prestadores de serviço, para baratear o custo final de
construções em projetos de moradia de baixo custo desenvolvidos por
entidades.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Movimento de Moradias de Minas Gerais - Antônia de Pádua.
ASCA - Asenclever Pantaleão da Silva.
Proposta 9
Entidade proponente: Ação Social Arquidiocesana (ASA) e outras

entidades.
Proposta: proposta de política pública apresentada ao Governador

do Estado pelo Movimento de Moradia de Minas Gerais (em anexo).
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central de Movimentos Populares - CMP - Antônia de Pádua.
Ação Social Arquidiocesana - ASA - Lúcia Diniz.
Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de BH - COOBEL -

Itagório Célio dos Santos.
Centro Cultural e Social A. Popular - Marinalba Laís Pereira.
União Estadual de Moradia Popular - Geralda Amaral - Penina -

Gonçalo.
Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas
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Gerais - FAMEMG - Ednéia Aparecida de Souza.

Síntese da Proposta de Política Pública do Movimento de Moradia
de Minas Gerais.

(Integra da proposta entregue ao Governador do Estado em
10/7/2003)

Audiência pública promovida pela Comissão de Participação Popular
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para discussão
do PPAG-PMDI - Minas Gerais, em 16/10/2003.

1 - Objetivos:
1.1. Enfrentar as necessidades habitacionais, não apenas em razão

do déficit habitacional, mas também da inadequação de moradias.
1.2 - Assegurar à população os direitos fundamentais da cidadania e

maior acesso aos serviços urbanos.
2 - Construção de novas moradias
2.1 - Priorizar os processos autogestionários de produção de lotes

urbanizados e unidades habitacionais por meio de financiamento a
cooperativas e associações.

2.2 - Priorizar conjuntos habitacionais de pequeno porte (até 100
unidades), inseridos na malha urbana, facilitando a convivência
comunitária.

2.3 - Estimular a utilização de processos tecnológicos que propiciem
maior qualidade e menor custo da habitação.

3 - Melhoria das condições das moradias existentes
3.1 - Cuidar da manutenção de obras públicas implantadas e da

fiscalização do uso e da ocupação do solo, do parcelamento e das
atividades incompatíveis com a qualidade de vida em favelas e
loteamentos populares.

3.2 - Garantir, em parceria com os municípios, a requalificação
urbanística e ambiental e a regularização fundiária das favelas e
conjuntos habitacionais existentes.

3.3 - Abrir linhas de crédito e financiamento a pessoas físicas ou
cooperativas e associações habitacionais para aquisição de imóveis
usados ou reformas e ampliações de moradias, priorizando as
produções por processo de autoconstrução.

3.4 - Criar mecanismos que garantam intervenções preventivas e
atendimento emergencial a situações de risco geológico, geotécnico e
de inundações.
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3.5 - Promover a regularização fundiária das áreas estaduais

ocupadas por população de baixa renda, de acordo com o
estabelecido pelo Estatuto da Cidade.

4 - Articulação das políticas
4.1 - Abrir financiamento para a produção e melhoria de moradias

rurais vinculado a uma política de desenvolvimento agrícola e reforma
agrária.
4.2 - Fortalecer o planejamento e a coordenação do

desenvolvimento urbano, assegurando a articulação da política
habitacional com as outras políticas urbanas e sociais de educação,
saúde, geração de renda, cultura etc.
4.3 - Considerar as seguintes diretrizes para a política de

financiamento com recursos do Fundo Estadual de Habitação:
4.3.1 - adotar critérios sociais que considerem a realidade das

famílias beneficiárias;
4.3.2 - promover o subsídio na prestação de acordo com a renda

"per capita" de cada família, adotando taxas de juros sociais
compatíveis com os programas habitacionais.

4.4 - Promover programas específicos para famílias que estão
necessitando de moradia em situações de emergência: enchentes,
calamidades etc.

5 - Fontes de recursos financeiros:
5.1 - Garantir destinação sistemática de percentual do orçamento

estadual para o Fundo Estadual de Habitação - FEH.
5.2 - Investir na captação de recursos externos destinados ao FEH.
5.3 - Concentrar o subsídio nos financiamentos para a população

que recebe até 5 salários mínimos.
5.4 - Estabelecer como fontes de recursos do Fundo Estadual de

Habitação:
5.4.1 - dotações consignadas no orçamento estadual a partir de

percentual mínimo a ser estabelecido;
5.4.2 - parte dos recursos da Loteria Mineira e concursos de

prognósticos de qualquer natureza;
5.4.3 - 1% da arrecadação do ICMS no Estado;
5.4.4 - os recursos alocados pelos órgãos, fundos e entidades

federais destinados a programas habitacionais;
5.4.5 - percentual a ser definido do lucro líquido dos bancos

rÀ
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estaduais;

5.4.6 - contribuições e doações de pessoas, entidades ou
organismos de cooperação, nacionais ou internacionais.

6 - Gestão participativa:
6.1 - Garantir a democratização da gestão da política habitacional

por meio de estruturas institucionais de controle social: Conselho
deliberativo e paritário e curador dos fundos.

6.2 - Garantir transferência na formulação e implantação das ações
por meio da divulgação das informações.

7 - Parcerias:
7.1 - Estabelecer parceria com os municípios, com a União e com a

sociedade civil para o equacionamento dos graves problemas
urbanos:

7.1.1 - promovendo uma política fundiária urbana que favoreça o
acesso a terra e à moradia digna para todos.

7.1.2 - garantindo o repasse do recurso do FEH aos municípios que
tenham Conselho e Fundo Municipal de Habitação.

7.1.3 - apoiando o desenvolvimento institucional dos municípios
visando à agitação dos processos de licenciamento de normas e
parâmetros urbanísticos, com o objetivo principal de facilitar a
produção de lotes urbanizados e unidades habitacionais destinados à
população de baixa renda, não só por meio de programas
governamentais, como também da iniciativa privada, uma vez que
hoje essa parte da população não tem acesso ao mercado
convencional.

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2003.
Movimento de Moradia de Minas Gerais
Parcerias:
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central de Movimentos Populares - CMP Antônia de Pádua;
Ação Social Arquidiocesana - ASA Lúcia Diniz;
Cooperativa Metropolitana de Habitação Popular de BH - COBEL -

Itagório Célio dos Santos;
Centro Cultural e Social H. Popular - A. L. Pereira;
União Estadual Moradia Popular - Geralda Amaral - Penina -

Gonçalo;
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Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas

Gerais - FAMEMG - Edneia Aparecida de Souza.
Proposta 10
Entidade proponente - Conselho Municipal de Saúde - BH.
Representante: Evaristo Garcia de Manos.
Proposta: realização de audiência pública na Assembléia Legislativa,

com o Presidente do BNDES e o Deputado Federal Sérgio Miranda,
da Comissão Mista do Congresso Nacional, para discussão da
destinação dos recursos do FGTS para saneamento e construção de
moradias para famílias com renda de até três salários mínimos.

Proposta 11
Entidade proponente - Conselho Estadual de Segurança Alimentar.
Representante: Joana Paranhos.
Proposta: implantação imediata, na área desfavelizada pelo

Governo, de projeto de plantio de hortaliças, árvores frutíferas e
nativas, para evitar novas ocupações irregulares.

Proposta 12
Entidades proponentes: Associação Comunitária dos Moradores

Unidos do Conjunto Paulo VI, Núcleo dos sem-Casa das Adjacências
do Ribeiro de Abreu e Grupo Conferência Santa Luz.

Representante: José Maria Pereira.
Proposta: mais agilidade na geração de empregos para os jovens e

adolescentes, com salários dignos, aumento da escolaridade e
promoção da saúde.

Projeto Estruturador n° 18: Centros públicos de promoção do
trabalho: uma estratégia para o primeiro emprego

Proposta 13
Entidade proponente - Visão Mundial.
Representante: Rosângela Gomes.
Proposta: destinação de maior percentual do orçamento para o

projeto, para garantir uma ação preventiva efetiva na redução da
criminalidade.

Proposta 14
Entidade proponente: Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho

Infantil e Proteção ao Adolescente - FECTIPA.
Representante: Elvira M. V. M.
Proposta: garantia, pelo Programa do Primeiro Emprego Estadual,
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da relação de emprego com a assinatura da Carteira de Trabalho
do adolescente trabalhador e do recolhimento de impostos
previdenciários e trabalhistas pelo empregador, dentro dos mínimos
constitucionais de proteção ao trabalhador.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
FECTIPA - Elvira M. V. M. C.;
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Simone França Guabiroba;
Inspetoria São João Bosco - Cristiane Nazareth.
Proposta 15
Entidade proponente: União Nacional Sindical - UNS.
Representante: Emilson de Souza.
Proposta: construção de escolas-oficinas para adolescentes,

remuneração de meio salário mínimo e incentivo ao primeiro emprego.
Proposta 16
Entidade proponente: Central da Solidariedade - Pastoral da Criança

e do Menor.
Representante: Zilda Helena dos Santos Vieira.
Proposta: inclusão da criança e do adolescente nas políticas

públicas, em atendimento às deliberações do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central da Solidariedade - João Teixeira da Silva Filho;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha Evangelista da Silva;
Fórum Mineiro de Segurança Alimentar - Maria Conceição Menezes;
CRESS 6 Região - Maria das Graças Sampaio;
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Cristiane Nazareth da Silva;
Pastoral do Menor - Regional Leste II - Simone França Guabiroba.
Proposta 17
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde.
Representante: Evaristo Garcia de Mattos.
Proposta: criação de um fórum de debates, com a participação de

representantes dos jovens (UNE, UEE etc.), da Comissão de Políticas
Públicas para a Juventude da Câmara dos Deputados, do Conselho
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Estadual da Juventude e de outras entidades afins para a
formulação de um projeto de políticas públicas que atenda às
necessidades detectadas e dê garantia aos jovens de um espaço
onde possam discutir seus problemas.

Proposta 18
Entidade proponente: Conselho Municipal de Assistência Social

Programa de Ação Integrada - PAI - Contagem.
Representante: Prof. Círis Teixeira.
Propostas:
18.1 - capacitação de lideranças de associações comunitárias e

grupos de pessoas na área de produção artesanal, em parceria com
Prefeituras e secretarias da área de assistência social, com apoio de
empresários;

18.2 - abertura de oficinas para aprendizagem na área de produção
artesanal, para o público adolescente de 14 a 17 anos.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Programa de Ação Integrada - PAI Contagem - Prof. Círis Teixeira;
Conselho Municipal de Assistência Social de Contagem - Emílio

Alves.
Projeto Estruturador n° 19- Minas sem fome
Proposta 19
Entidade proponente: Conselho Municipal de Saúde de Belo

Horizonte.
Representante: Evaristo Garcia de Manos.
Proposta: promoção, pela EMATER-MG, de um debate sobre o

Corredor de Transporte 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 na agropecuária.

Proposta 20
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.
Representante: Maria da Conceição A. Renan Menezes.
Proposta: inclusão do PROSAN como uma das ações do Minas Sem

Fome, tendo como órgão gestor o CONSEA-MG.
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central de Solidariedade - João Teixeira da Silva Filho;
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Associação Mineira de Nutrição - Beatriz Leandro Carvalho;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha Evangelista da Silva;
Rede de Intercâmbio - Daniela Almeida;
Caritas-MG - Celi Márcio Silva.
Proposta 21
Entidade proponente: ASMIN.
Representante: Beatriz Leandro de Carvalho.
Proposta: 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.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Fórum Mineiro de Segurança Alimentar - Maria Conceição Menezes;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha;
Central Solidariedade - João Teixeira;
Conselho Regional Nutrição - Elido Bonomo.
Proposta 22
Entidade proponente: Social Democracia Sindical - SDS.
Representante: Vanete Félix Costa Nascimento.
Proposta: inserção de Ribeirão das Neves no Programa Minas Sem

Fome.
Proposta 23
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.
Representante: Maria da Conceição Menezes.
Proposta: inclusão no projeto, como público-alvo, da população dos

centros urbanos que desenvolve de forma precária uma agricultura
urbana.

Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
Central Solidariedade - João Teixeira;
ASMIM - Beatriz Leandro;
Rede de Intercâmbio - Daniela Almeida;
Pastoral da Criança - Irmã Terezinha;
Caritas-MG - Celi Silva.
Proposta 24
Entidade proponente: Conselho Estadual de Segurança Alimentar.

rÀ
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Representante: Joana Paranhos.
Propostas:
- garantia de acesso dos alunos do ensino fundamental e médio à

merenda escolar, incluindo-a no PPAG;
- proibição da venda de guloseimas nas escolas públicas;
- garantia de creche para as crianças de até seis anos e assistência

ao idoso, para que tenham uma alimentação adequada e, no caso do
idoso, uma vida digna.

Propostas gerais:
Proposta 25
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Segurança Alimentar.
Representante: Maria Conceição A. Renan Menezes.
Proposta: inclusão do Programa Mutirão pela Segurança Alimentar

Nutricional de Minas Gerais - PROSAN - como projeto estruturador.
Proposta 26
Entidade proponente: Fórum Mineiro de Assistência Social.
Proposta: criação do Projeto Estruturador Inclusão Social das

Famílias Vulnerabilizadas (Anexo 2).
Subscrevem esta proposta:
Entidade - Representante:
União dos Conselhos Municipais de Assistência da Região

Metropolitana - Domingos Sávio de Araújo;
Conselho Regional de Serviço Social - Maria das Graças Sampaio;
Conselho Estadual de Assistência Social - Ronaldo José Sena;
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Cristiane Nazareth da Silva;
Ação Social Arquidiocesana - ASA - Lúcia Diniz;
Conselho Municipal de Assistência Social de Betim - Adriani da Silva

Martins;
Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte - José

E. Dantas de Araújo;
União de Conselhos Municipais de Belo Horizonte - Cristiano;
Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte - Robson de Souza

Bitencourt;
Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte -

Robson de Souza Bitencourt;
Federação dos Aposentados de Minas Gerais - FAPMG - Robson de

rÃ
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Souza Bitencourt (Anexo 2).

Proposta de criação de projeto estruturador
31 - Inclusão social das famílias vulnerabilizadas.
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 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.

Sr. José Maria Pereira - Quem tem filho e sentimento ama o
próximo. Há adolescente na rua que, em vez de estar na escola,
morre devido às drogas. Preso pela polícia, pelo Delegado, é julgado
e vai para a penitenciária. Ali é um castigo; mas não escola. Por isso
cobrei a geração de emprego, o melhor consolo para o adolescente:
vai da escola para o trabalho. Dediquei-me ao trabalho e ao estudo. O
que não quero de ruim para mim não quero para os irmãos. Temos
sempre de honrar o bem. Muitos são castigados na prisão, em vez de
ficaram em liberdade, ao ar livre. Na cela, ficam sem saber quando
sairão. O Governo gasta muito com eles. Conheço muitos que saíram
da escola, foram presos, voltaram para a liberdade, mas morreram.
Um levou tiro na cabeça. Aliás, era o único filho da família. E triste.

Sou formado no 2° grau. Considero-me estudante e colega de quem
estuda. Desejo vê-lo junto comigo cursando a faculdade. Basta
querer, estudar e trabalhar. Por isso estou aqui defendendo a minha
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liderança comunitária em louvor ao meu irmão e ao meu filho, que
está na escola. Tenho dois estudando no 2° Grau, um já se formou.

Cobro do Governo geração de emprego, que é o melhor "castigo". O
Governo ganha, e o trabalhador também. A pessoa não sofrerá na
prisão nem dará trabalho ao Delegado, às Polícias Militar e Civil e,
ainda, ninguém morrerá. Assim é melhor para todos. Muito obrigado.

Considerações Finais
O Secretário Luís Flávio Sapori - A fala do Sr. José Maria resume

bem a conclusão do grupo. O caminho do combate ao crime em Minas
Gerais, nos próximos anos, deve ser a prevenção a partir dos jovens,
o emprego, as oportunidades, a boa polícia comunitária e também as
prisões. Não se faz política de combate ao crime sem construir
prisões. Sinto-me satisfeito com as discussões, que me
acrescentaram muito.Obrigado.

O Sr. lsnard Monteiro Horta - Parabenizo esta Casa e os
participantes, agradecendo pela oportunidade e pelas sugestões que
o grupo encaminhou.

A Sra. Carmen Rocha - Agradeço pela oportunidade de conversar
sobre o nosso projeto. Recebemos grandes contribuições.
Cumprimento esta Casa e o Deputado André Quintão por esta
iniciativa maravilhosa. A SEDESE estará à disposição para a
realização de parcerias em favor de um Estado mais desenvolvido,
além de mais trabalho, justiça social e oportunidades eqüitativas para
todos. Obrigada.

O Sr. José Silva Soares - Cumprimento esta Casa pela iniciativa e
os participantes, agradecendo pela oportunidade. O Minas Sem Fome
melhorou com a contribuição de todos.

O Sr. Presidente - Lembro que as propostas serão apreciadas pela
Comissão de Participação Popular, podendo ser transformadas em
emenda a ser apresentada no processo de tramitação do PPAG e do
PMDI. Com essas considerações finais, registro e agradeço ao corpo
técnico da Assembléia, à assessoria da Comissão de Participação
Popular, à Gerência de Projetos Institucionais, à Consultoria, à área
de comunicação institucional, especialmente à TV Assembléia, à
Secretaria-Geral da Mesa, aos assessores do nosso gabinete e aos
servidores das várias Secretarias do Estado. Peço desculpas se no
processo houve falha. E a primeira vez que a Assembléia encaminha
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processo de discussão estratégica de plano plurianual. Pelas
exposições, vimos que os temas tratados são vastíssimos.

Agradeço ao Secretário Sapori, demais Secretários e Gerentes, pela
participação e presença do Governo Estadual hoje e nas audiências
anteriores. Existem sugestões de audiências públicas com o BNDES,
por exemplo, prosseguimento de debates. Algumas são bem
objetivas, como a inclusão de novos projetos estruturadores, de novos
conteúdos, a ampliação de recursos. Tudo será analisado técnica e
politicamente pela nossa Comissão e pela de Fiscalização Financeira.
Estamos iniciando um processo. Além do plano votado e aprovado,
acertamos com a Secretaria de Planejamento o monitoramento
participativo. Faremos levantamento de maneira regionalizada de
todas as metas do PMDI e do PPAG, em especial do PPAG. Nossa
idéia para o ano que vem é realizarmos essas audiências nas
macrorregiões de planejamento do Estado para acompanharmos e
aperfeiçoarmos o processo de execução dessas metas. E o
verdadeiro papel de fiscalização que o Poder Legislativo pode e deve
exercer, agora com a Comissão de Participação Popular, que vem
incorporar esse ingrediente da participação popular no trabalho do
Poder Legislativo. Obrigado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°252/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 252/2003, do Deputado Paulo Piau, visa a
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Urciano José Ribeiro,
com sede no Município de Araxá.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, fundada em 3/7/95, é sociedade civil com

personalidade jurídica. Seus objetivos primordiais são o
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade, assim
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como o zelo pelo seu bem-estar.

Implementa o estudo profundo da filosofia maçônica e, em seus
trabalhos litúrgicos, adota o Rito Escocês Antigo, aceito segundo os
rituais de Aprendiz, Companheiro e Mestre, aprovados pelo Grande
Oriente de Minas Gerais.

Diante do exposto, acreditamos ser a instituição merecedora do
título de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

252/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°402/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 402/2003, da Deputada Maria José Haueisen,

visa declarar de utilidade pública a Associação Filadélfia - AF -, com
sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Filadélfia tem como finalidade amparar a comunidade

carente, procurando sanar o déficit habitacional no município. Dessa
forma, propicia aos necessitados acesso a empréstimos para a
construção de imóveis.

Objetiva ainda explorar e melhorar a atividade econômica,
incentivando a criação de novos estabelecimentos de prestação de
serviços, comerciais e industriais, o que concorre, também, para a
geração de empregos.

Conclusão
Pelo relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°402/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 757/2003



1141
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a
Assistência e Promoção Social Exército de Salvação - APROSES -
Creche Carmo do Rio Claro, com sede nesse município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", c/c O art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A APROSES é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, cujo objetivo é proporcionar proteção, segurança, educação
e saúde a crianças carentes, favorecendo seu desenvolvimento físico,
intelectual, psicossocial e espiritual.

Para tanto, oferece-lhes abrigo e alimentação adequada; presta-lhes
cuidados médicos, odontológicos e psicológicos; doa medicamentos;
promove atividades educacional, cultural, esportiva e de lazer; e
oferece-lhes orientação espiritual.

É inegável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância para a promoção da qualidade de vida do
segmento social menos favorecido, pelo que ajuizamos conveniente e
justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade
pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

757/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 770/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Carlos Andrada,

visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Criança Feliz,
com sede no Município de Cristiano Otôni.

rs
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Submetida a matéria preliminarmente à Comissão de

Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Creche Comunitária possui como meta primordial prestar

assistência a crianças carentes de até 6 anos de idade cujas mães
trabalhem fora do lar.

Apoiada em consagrados princípios humanitários, proporciona-lhes
abrigo, alimentação, lazer, assistência médico-odontológica e
psicológica.

Ainda divulga preceitos de higiene pessoal, puericultura, recreação e
socialização, que são imprescindíveis a uma infância sadia.

Pelos princípios que norteiam a entidade, acreditamo-la merecedora
do título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

770/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 903/2003
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em tela tem

por objetivo seja declarado de utilidade pública o Círculo Social
Imaculada Conceição - CISIC -, com sede no Município de Piranga.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu porsua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O CISIC é uma entidade civil, dotada de personalidade jurídica e

sediada no Município de Piranga, que tem por finalidade promover
programas de assistência social e médico-hospitalar, voltados para
pessoas de baixa renda, sem distinção de nacionalidade, raça, cor,
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condição social, credo político ou religioso.

Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos
oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como reconhecimento
dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade de vida daquela
comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

903/2003 com a Emenda n° 1 apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 906/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo instituir a Semana Estadual do Idoso, a ser
comemorada anualmente no período de 25 de setembro a 1° de
outubro.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela institui a Semana Estadual do Idoso, tendo

início em 25 de setembro e encerrando-se em 1° de outubro,
passando a integrar o calendário oficial do Estado.

Conforme justificativa da proposição, a intenção do autor é promover
a cultura e o lazer, prestar informações referentes à terceira idade e
sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para o relevante
papel social do idoso.

A Constituição brasileira de 1988 foi eloqüente e ampla ao declarar
direitos de grupos hipossuficientes e instrumentalizar sua
materialização. E um vasto painel em que se incluem regras de
proteção e inserção social ao idoso e ao podador de deficiência. No
texto constitucional a matéria se apresenta no inciso IV do art. 3 0 .

A tutela especial destinada aos referidos grupos é a condição para
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que lhes fique garantido o direito constitucional de "igualdade
perante a lei".
Também no art. 230, a Constituição Federal demonstra sua

preocupação com o idoso estatuindo que à família, à sociedade e ao
Estado é atribuído o dever de amparar as pessoas idosas.

Em nosso Estado verificamos também a atenção dos constituintes
para com os idosos. No art. 225, a Constituição Estadual afirma que
ao Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito à sua
dignidade e a seu bem-estar.

Após a promulgação da Constituição Federal em 1988 e da Estadual
em 1989, com base em suas determinações referentes ao idosos, leis
foram sancionadas, e, atualmente, importantes projetos sobre o
assunto tramitam nesta Casa. Isso demonstra o despertar de
autoridades e da sociedade em geral para os problemas desse
importante grupo social.

Dessa forma, nada mais justo que dedicar-lhes uma semana, que
terá por objetivo tirar o idoso do ostracismo, da indiferença e do
descaso das famílias e da sociedade, e que culminará com o Dia
Internacional do Idoso, em 1 1 de outubro. A intenção é mais que uma
simples homenagem: é conscientizar o idoso de seu valor como
receptáculo e arquivo de conhecimentos e experiências, merecedor de
respeito e atenção, e sensibilizar a sociedade e as famílias que têm
em seus lares um idoso para que lhe proporcionem a qualidade de
vida de que é merecedor.

Vê-se, portanto, que este projeto de lei guarda harmonia com os
preceitos e princípios de que todos devem ser iguais perante a lei.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

906/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente e relator - André Quintão - Ana Maria

Resende.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°915/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Vila Vicentina Joaquim

rÀ
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Laranjo Costa, com sede no Município de Oliveira.

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

Fundamentação
A Vila Vicentina Joaquim Laranjo Costa é uma entidade civil, sem

fins lucrativos, que tem como objetivo principal a promoção de
atividades sociais, culturais e desportivas, visando à melhoria da
qualidade de vida da comunidade.

Cumprindo, rigorosamente, as disposições estatutárias, vem
implementando projetos de grande vulto na área assistêncial, como a
prestação de serviços médico-odontológicos à população carente.

Saliente-se, por oportuno, que o seu estatuto prevê que, para o
cumprimento das suas finalidades, não fará distinção de raça,
nacionalidade, religião, cor e posição político-partidária

Vemos, assim, habilitada a referida instituição à outorga do título de
utilidade pública.

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

915/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 924/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Sargento Rodrigues, por meio do Projeto de Lei n°

92412003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Efhatá, com sede no Município de Contagem.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Efhatá, fundada em 1 0/1/2000,  é uma sociedade civil



1146
que se dedica à filantropia, à educação, à cultura e ao esporte.

Para alcançar seus objetivos, ela pretende produzir, distribuir e
divulgar literatura educativa sobre a poluição, esclarecendo quanto às
ações que degradam e poluem o meio ambiente; prestar atendimento
ambulatorial, médico e odontológico às pessoas carentes; difundir a
prática de esportes como instrumento educativo; promover, apoiar e
divulgar ações culturais.

A formação e valorização do espírito comunitário estão, também,
entre os seus objetivos.

Conclusão
Pelas razões aludidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

924/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 940/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em

questão tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Tia
Dolores, com sede nesta Capital.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Tia Dolores, fundada em 7/3/95, é uma sociedade civil de

caráter assistencial e sem fins lucrativos, que tem como objetivo
precípuo prestar assistência gratuita, em regime de internato, a
crianças portadoras de paralisia cerebral que prescindam de
acompanhamento médico diário. Propiciando-lhes acompanhamento
pediátrico, neurológico, fisioterápico, psicológico, fonoaudiológico e
dentário especializados e ambiente seguro, saudável e adequado para
o desenvolvimento de suas potencialidades, oferece-lhes maiores
condições de integração com a sociedade.

E inegável que o trabalho desenvolvido pela entidade é de suma
importância para a promoção da qualidade de vida dessas crianças,
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razão pela qual ajuizamos mais do que justa a pretensão de se
lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 940/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 950/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Aliança Nacional dos
Deficientes Físicos - ANADEFI -, com sede nesta Capital.

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Aliança Nacional dos Deficientes Físicos - ANADEFI - é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, que se destaca pelo caráter
assistencial.

Tem como finalidades específicas: promover o bem-estar e a
integração dos deficientes físicos; profissionalizá-los; e promover
encontros entre eles, sócios ou não, proporcionando condições
melhores de lutarem por seus direitos, principalmente por
oportunidades de reabilitação.

Somos, pois, favoráveis a que se lhe outorgue, em reconhecimento
da relevância de suas atividades para o bem-estar da sociedade, o
pretendido título declaratório de utilidade pública estadual.

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

950/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 970/2003
Comissão de Saúde

-
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Relatório

O Deputado Sidinho do Ferrotaco, por meio do Projeto de Lei n°
970/2003, pretende declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio e
Prevenção à AIDS da Cidade de São João dei-Rei - HI-VITA -, com
sede no Município de São João dei-Rei.

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

Fundamentação
Fundado em 1714195, o Hi-VITA é uma sociedade civil sem fins

lucrativos.
Entre suas valorosas iniciativas, podemos elencar o fornecimento de

informações à comunidade, em especial aos mais jovens, no que
tange às doenças sexualmente transmissíveis, notadamente à AIDS; a
adoção de medidas preventivas e paliativas para coibir a doença;
assistência psicológica aos portadores do vírus e a seus familiares.

Fica demonstrado, pois, que a entidade é merecedora do título
declaratório de utilidade pública ora proposto.

Apenas para corrigir o nome do Grupo, apresentamos emenda ao
art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, opinamospela aprovação do Projeto de Lei n°

970/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo HI-VITA -, com

sede no Município de São João dei-Rei.".
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 976/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Lar São
Vicente de Paulo de Carmo da Cachoeira, com sede nesse município.

rÃ'
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, com base nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo de Carmo da Cachoeira é uma entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 19/3/89, que tem como principal
finalidade o trabalho assistencial voltado essencialmente para a
prestação de serviços de saúde. Além disso, incentiva atividades
educacionais, culturais, desportivas e de lazer, direcionadas
preferencialmente à terceira idade, contribuindo dessa maneira para
melhorar a sua qualidade de vida.

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a citada entidade
perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

976/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 983/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio Moreira, visa

declarar de utilidade pública a Creche e Escola Infantil Doce Segredo,
com sede no Município de Sabará.

A matéria foi submetida preliininarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche e Escola Infantil Doce Segredo tem como meta primordial

atender a crianças carentes menores de 7 anos de idade,
proporcionando-lhes alimentação, higiene e recreação, com vistas ao
desenvolvimento da linguagem e à sociabilização.

rÃ
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O seu trabalho inclui a prestação de assistência às famílias dos

assistidos, principalmente às mais carentes e sujeitas a conflitos.
Pelos princípios que norteiam a entidade, acreditamo-la merecedora

do título de utilidade pública.
Conclusão

Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
983/2003.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 989/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em causa

visa a declarar de utilidade pública a Associação das Voluntárias
Amigas do Hospital Municipal - AVHOM -, com sede no Município de
Sete Lagoas.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça,, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação das Voluntárias Amigas do Hospital Municipal tem por

objetivo atender às necessidades mais urgentes dos pacientes
carentes, auxiliando-os com medicamentos, alimento, roupas, exames
laboratoriais e consultas médicas.

Além do apoio material, as voluntárias são especialmente treinadas
para oferecer-lhes afeto e apoio espiritual, necessários ao seu pleno
desenvolvimento.

Dessa forma, julgamos meritória a sua declaração de utilidade
pública.

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

989/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.013/2003

rÃ'
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela

pretende declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio Reviver, com
sede no Município de Barão de Cocais.

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

Fundamentação
O Núcleo de Apoio Reviver é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos, de caráter assistencial e com duração indeterminada. Tem
como objetivo principal e estatutário promover, no âmbito municipal, o
ajustamento e o bem-estar dos dependentes químicos por meio do
programa de tratamento ambulatorial baseado no tripé:
espiritualidade, disciplina e laborterapia. Promove ainda, em parceria
com órgãos afins, a realização de campanhas preventivas e
permanentes de divulgação de informações sobre o tema, procurando
conscientizar a sociedade.

Pelo que foi exposto, consideramos a entidade 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° 1.013/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.023/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social•
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 1.023/2003, o Deputado Mauri Torres
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Cultura,
Recuperação e Integração Social de Pouso Alegre - CARISMA -, com
sede nesse município.

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

Fundamentação
A referida Associação possui por finalidade precípua reabilitar

adolescentes e adultos dependentes de drogas, reintegrando-os na
comunidade onde vivem.

Promove atividades de cunho assistencial que comportem a
prevenção a vícios, bem como o tratamento e a recuperação de
dependentes por meio de orientação, palestras, atendimento individual
e grupal, terapia familiar, assistência médica e psicológica.

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública
fortalecerá as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.013/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.025/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
pretende declarar de utilidade pública a Vila Padre Vitor - VPV -, com
sede ao Município de Pouso Alegre.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Vila Padre Vitor, fundada em 21/9/51, tem por finalidade principal

a manutenção do Lar Francisco de Paulo Vitor, que dá abrigo e
assistência aos pacientes carentes considerados terminais - crianças,
jovens e idosos -, em face de seu estado de saúde e de desamparo
familiar. Cuidará, também, de outras atividades assistenciais de
caráter filantrópico.

rÃ
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Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do

título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.025/2003.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.031/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei
em análise pretende declarar de utilidade pública as Obras
Assistenciais Espíritas Eurípedes Barsanulfo, com sede no Município
de Araxá.

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

Fundamentação
A entidade denominada Obras Assistenciais Espíritas Eurípedes

Barsanulfo atua na comunidade carente de Araxá. Para atender às
demandas locais, oferece moradia para idosos em asilos; refeição à
população necessitada; oficinas de trabalho com cursos de
artesanato, corte e costura, pintura.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que seja declarada de utilidade
pública.

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

1.031/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.038/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

rÀ'1
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei

em tela pretende declarar de utilidade pública a Associação Zona de
Arte da Periferia - ZAP 18-, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
Fundada em 18/5/2001, a ZAP 18 é uma entidade civil sem fins

lucrativos e de caráter artístico-cultural que tem como objetivos
principais promover cursos livres de teatro para iniciação e
capacitação de jovens e adultos na área artística e técnica;
desenvolver outras atividades teatrais e, em especial, criar e manter
um grupo teatral profissional, priorizando a pesquisa da linguagem
cênica.

Ademais, procura fazer parcerias com outras entidades congêneres
para realização de campanhas educativas e de valorização da
comunidade, propondo o resgate da cidadania por meio da cultura e,
ainda, garantir a participação da população carente nas atividades
regulares desenvolvidas, oferecendo bolsas de estudo nas oficinas e
acesso gratuito a espetáculos.

Vemos, assim, habilitada a referida instituição à outorga do título de
utilidade pública.

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

1.038/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a
proposição em exame visa acrescentar artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, a matéria foi

distribuída a esta Comissão Especial para apreciação, nos termos do
art. 111, 1, "a", c/c o art. 201 do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 31 da Carta Política mineira cuida de assegurar ao servidor

público civil os direitos previstos no art. 70, incisos IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da República, e os que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e à
produtividade no serviço público.

Assim, os servidores públicos se equiparam aos trabalhadores
urbanos e rurais no que se refere ao direito ao salário mínimo fixado
em lei, nacionalmente unificado e com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo; ao décimo terceiro salário; à
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; ao salário-
família; à duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias;
ao repouso semanal remunerado; à remuneração do serviço
extraordinário superior em pelo menos 50% à do normal; ao gozo de
férias anuais remuneradas com um terço a mais, pelo menos; à
licença-paternidade e à gestante e à redução dos riscos inerentes ao
trabalho mediante normas de saúde, higiene e segurança, entre
outros benefícios.

Inicialmente, deve-se dizer que a proposta de emenda à
Constituição sob análise se mostra em perfeita sintonia com os
dizeres do próprio "caput" do art. 31 da Constituição mineira, que
determina sejam assegurados ao servidor público do Estado os
direitos que visem à melhoria de sua condição social e à produtividade
no serviço público.

Segundo a definição do administrativista Hely Lopes Meirelles, o
princípio da eficiência é "o que se impõe a todo agente público de
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento
funcional. E o mais moderno princípio da função administrativa, que já
não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros".

Para a administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "o princípio
da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do
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qual se espera o melhor desempenho possível de suas
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo
de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também
com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na
prestação do serviço público". (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "Direito
Administrativo", Editora Atlas S.A., 15a edição, São Paulo, p.83.)

Com base nesse princípio da eficiência, a proposição em exame tem
como objetivo assegurar aos militares o direito ao adicional trintenário,
que lhes foi retirado por meio da Emenda à Constituição n° 40, de
2000. Dessa forma, contribui sobremaneira para que os militares
tenham remuneração compatível com a importância de suas funções.

Em recente reforma administrativa promovida pelo Estado,
modificou-se a Constituição mineira, ficando assegurado aos
servidores públicos estaduais da administração pública direta,
autárquica e fundacional a percepção de adicional de lO% sobre o
vencimento básico quando completados 30 anos de serviço ou antes
disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria
voluntária integral. Esse adicional incorpora-se ao vencimento para
fins de aposentadoria.

Com efeito, o tratamento distinto dado aos militares pelo texto
constitucional mineiro não é motivo para a não-concessão daquele
adicional, que sempre esteve previsto no Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar. A possibilidade de concessão de índices de reajuste
salarial diferenciados aos servidores civis e aos militares, que
justificou a supressão do direito destes últimos ao adicional trintenário,
não nos parece razoável, razão pela qual julgamos a medida em
apreço justa e oportuna.

Todavia, a concessão retroativa do benefício proposto também não
nos parece razoável, uma vez que é de conhecimento público o
esforço que o Estado vem realizando para limitar os gastos com
pessoal ao estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante das modificações sugeridas e da necessidade de supressão
da cláusula revogatória, atendendo à técnica legislativa,
apresentamos o Substitutivo n°1 ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição Estadual n° 55/2003 na forma do seguinte Substitutivo n°
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1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo:
"Art. .... - Ao militar que tenha ingressado no serviço público estadual

até a data da publicação da emenda que instituiu este artigo e que,
nesta data, esteja no serviço ativo, é assegurada a percepção do
adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico
quando completar trinta anos de serviço ou antes disso, se
implementado o interstício necessário para a aposentadoria voluntária
integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de
aposentadoria.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 15712003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
157/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.095/2000, dispõe sobre a utilização de programas de informática
abertos na administração pública estadual.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva estabelecer que a administração

rÃ'
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pública estadual adquira, preferencialmente, programas abertos
para os respectivos sistemas de informática. Trata-se, pois, da fixação
de diretrizes para a política de informática do Estado, visando a
reduzir a sua dependência em relação aos programas fechados,
terreno no qual a hegemonia é da empresa americana Microsoft.

De acordo com a definição técnica obtida no "site" da Free Software
Foundation, programa aberto é aquele que pode ser alterado na fonte
primária, para melhor adequar-se às necessidades do usuário,
facultando a este o acesso ao seu código-fonte.

Esses programas vêm sendo desenvolvidos e distribuídos por
empresas que discordam da reserva de mercado imposta por
megaempresas. Eles oferecem ao usuário avançado a opção de
adequar o programa às suas próprias necessidades, alterando, assim,
a sua tecnologia.

O projeto em exame atende ao princípio da economicidade,
possibilitando à administração pública estadual adquirir produto de
idêntica qualidade por preço inferior ao do concorrente. Ademais, ao
exigir compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho
dos produtos, o projeto atende, ainda, ao princípio da padronização,
consagrado no art. 15 da Lei Federal de Licitações e Contratos ( Lei n°
8.666, de 1993).

Vale ressaltar que a própria legislação federal caminha nesse
sentido. O art. 11 da Lei Federal n° 9.609, de 1998, dispõe que, nas
transferências de tecnologia de programa de computador, o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial fará o registro do respectivo
contrato, sendo necessária a entrega, por parte do fornecedor de
tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte
comentado, do memorial descritivo, das especificações funcionais
internas, dos diagramas, fluxogramas e de outros dados técnicos
necessários à absorção da tecnologia.

Conforme foi assinalado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, o projeto tramitou na legislatura passada, tendo sido
amplamente discutido nas comissões de mérito. Em face da
complexidade da matéria, o debate foi enriquecido com a realização
de audiência pública pela Comissão de Administração Pública daquela
legislatura, da qual participaram representantes de órgãos públicos e
entidades privadas, que trouxeram importantes contribuições para o
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convencimento de que o projeto é extremamente oportuno e
conveniente para o Estado.

Na legislatura em curso, amparada no aprimoramento da matéria e
no amadurecimento da reflexão sobre o tema, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, que visa a sanar
irregularidades verificadas no projeto original.

Primeiramente, o substitutivo apresentado prevê que a adoção do
sistema aberto ocorrerá "sempre que possível", e não
obrigatoriamente, como previsto no projeto em exame, uma vez que a
complexidade técnica e social provocada pelo avanço das novas
tecnologias não permite o simplismo de um enunciado dessa
natureza. E preciso ressaltar que a expressão 'sempre que possível"
estabelece para a administração a obrigatoriedade de adotar os
programas abertos sempre que houver possibilidade de fazê-lo. Não
se pode pretender romper com os programas fechados de forma
absoluta, pois a utilização de muitos programas desenvolvidos por
empresas como a Microsoft está disseminada pelas diversas
instituições públicas e privadas e já compõe o senso comum.

Ademais, o Substitutivo n° 1 retira do projeto alguns dispositivos que
regulamentam a informática, por ser tal matéria de competência do
legislador federal, conforme determina a Constituição da República
em seu art. 22, inciso IV.

Por fim, sugerimos o aperfeiçoamento do conceito de programas
abertos, constante no parágrafo único do art. 1" do Substitutivo n° 1,
com o intuito de melhor precisar o seu conteúdo. Por esse motivo,
apresentamos, a seguir a Emenda n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

157/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, e com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art.1° do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:
"Art.1° - ( ...
Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por programa

livre aquele em que o usuário tem acesso irrestrito ao código-fonte,
podendo estudá-lo, adaptá-lo e aperfeiçoá-lo de acordo com suas

rÃ
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necessidades especificas, executá-lo com qualquer propósito e
distribuí-lo a outros usuários, seja na forma original, seja na
modificada.".

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Fábio Avelar -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°273/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 273/2003
institui a Política Estadual do Cooperativismo.

Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto obteve
parecer favorável na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.
Durante a discussão, foram oferecidas seis emendas pelo próprio
autor, Deputado Paulo Piau, com o objetivo de dar ao projeto mais
clareza e consistência e corrigir pequenas falhas jurídicas. Tais
emendas foram aprovadas pelos membros da Comissão e,
conseqüentemente, incorporadas ao substitutivo.

Posteriormente, a matéria foi também analisada pela Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão, atendendo a requerimento da
Deputada Marília Campos, nos termos do art. 183 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem por único objetivo instituir a Política

Estadual do Cooperativismo. Estabelece as diretrizes de condução
política do cooperativismo no Estado, prevê o tratamento tributário e
os estímulos creditícios a serem dados às cooperativas e institui o
Conselho Estadual do Cooperativismo.

Os vícios contidos no projeto inicial foram sanados pelo substitutivo
e pelas emendas apresentadas e aprovadas. A idéia original do
projeto, entretanto, foi mantida. O polêmico assunto foi
detalhadamente formulado, esclarecidas as dúvidas e contradições.

As cooperativas, conquanto sejam dos mais eficazes meios de
geração de emprego e demanda social das mais prementes, careciam
de incentivo ao seu desenvolvimento e organização. Incentivar o seu
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funcionamento em consonância com a lei é imperativo da ordem
econômica e social.
O projeto, com as alterações efetuadas pela Comissão de

Constituição e Justiça, alcança seus objetivos. Como principais
aperfeiçoamentos, citamos a competência conferida ao poder público
para fornecer assistência técnica, educativa e financeira às
cooperativas, a obrigação de se criar um fundo de incentivo para tais
associações e o Conselho Estadual do Cooperativismo. O texto já
traça a idéia geral do Conselho. Ao traçar as normas básicas da
organização das cooperativas, o projeto mantém a necessária sintonia
com o que dispõe a legislação federal que trata da matéria.

O cooperativismo recebe, finalmente, o valor que merece: passa a
integrar o conteúdo dos currículos das escolas estaduais de ensino
médio.

Assim, o projeto em análise legaliza e impulsiona a atividade
cooperativista no Estado. Opinamos, pois, pela sua aprovação com os
reparos técnico-jurídicos propostos pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 273/2003

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 540/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio do projeto de lei em
tela, pretende autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis de
propriedade do Estado, atualmente cedidos aos municípios em
decorrência da municipalização do ensino.

A proposição em referência foi publicada em 514/2003 e a seguir
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A medida consubstanciada na proposição trata de uma das

formas de alienação de bem público, devendo estar em conformidade
com os preceitos de natureza constitucional e administrativa que
regem a matéria.

Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
aquisição onerosa e alienação de bens imóveis públicos. No plano
infraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito no art. 17
da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública e dá outras providências, que exige, para
alienação dos imóveis do poder público, a autorização legislativa e a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.
Também o Estado expediu norma semelhante, consubstanciada na
Lei n°9.444, de 25/11/87.

Para o exame a cargo desta Comissão, devemos avaliar se as
exigências legais foram cumpridas, principalmente no que tange ao
interesse público. Cumpre salientar que, ocorrida a municipalização do
ensino, cabe ao município administrar tudo o que se refere à
educação, inclusive os prédios onde funcionam as escolas.
Entretanto, os imóveis continuam sendo de propriedade estatal, o que
dificulta, em muito, administrá-los e mantê-los.

Dessa forma, é justo que se transfira o domínio dos imóveis cedidos
ao municípios a título gratuito, onde funcionam as escolas
municipalizadas, como forma de proporcionar agilidade quando
houver necessidade de solucionar de maneira rápida e eficaz os
problemas na rede física de ensino.

Plenamente justificado o projeto e atendidos os preceitos da
legislação em vigor, não vislumbramos óbice à autorização legal
pleiteada por seu intermédio.

Embora concordando com os termos do projeto, devemos
apresentar-lhe substitutivo com o propósito de adequá-lo à boa
técnica legislativa, sem contudo fazer nenhuma alteração de mérito.

Conclusão
Diante do expoto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 540/2003, na forma do seguinte
Substitutivo ri 0 1.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Autoriza o Poder Executivo a doar aos municípios os imóveis
cedidos em decorrência da municipalização do ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar os imóveis de

propriedade do Estado aos municípios, cedidos a título gratuito para
funcionamento de escolas de ensino fundamental municipalizadas até
31 de dezembro de 2002.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao
funcionamento das escolas municipalizadas.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou as doações.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Antônio Júlio - Leonardo Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°603/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em análise,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.472/2001,
dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública
- RISE.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/4/2003, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com o
Substitutivo n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, XV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame cria o Relatório de Impacto de Segurança

Pública - RISE -, com vistas a garantir a segurança pública de
comunidade existente nas áreas onde se pretenda instalar
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equipamentos públicos de segurança, tais como unidade prisional,
unidade policial e centro de recuperação e reabilitação de crianças e
adolescentes em conflito com a lei. O projeto define, em seu art. 2 0 , o
impacto na segurança pública como qualquer alteração produzida pela
instalação dos equipamentos de segurança pública, caracterizados
em seu art. 1°, nas condições de segurança existentes na comunidade
de seu entorno.

O art. 30 do projeto de lei em tela dispõe sobre o conteúdo do RISE,
que, entre outros quesitos, deverá apresentar um diagnóstico social
da área afetada pela instalação de um ou mais equipamentos de
segurança pública, uma descrição dos impactos na segurança pública
causados tanto pela construção desses equipamentos quanto por sua
operação, uma caracterização da qualidade de vida social da área de
influência dos equipamentos, comparando-se diferentes cenários
possíveis gerados por sua implantação, com a apresentação de
alternativas para o projeto, inclusive a sua não-realização. Segundo o
projeto, o RISE deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar,
autônoma e independente do proponente do projeto, bem como pelo
Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal, ao qual caberá
decidir pela implantação ou não do equipamento de segurança pública
na área projetada. Ainda de acordo com o projeto, em seu art. 6 0, o
RISE deverá ser acessível ao público, que poderá oferecer
comentários a ele e participar das audiências públicas, promovidas
pelo Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal, para
apresentação do Relatório e de demais informações sobre a
implantação dos referidos equipamentos.
O aumento dos índices de criminalidade, principalmente nos

grandes centros urbanos, tem alarmado, em muito, a sociedade. Por
essa razão, a demanda por ações mais eficazes do Estado, tanto na
prevenção como na repressão aos atos delituosos, tem sido uma
constante na pauta de reivindicações da sociedade civil. O Estado
vem respondendo a essa mobilização com a formulação de políticas
públicas afetas à área, fundamentalmente no que diz respeito à
integração das diversas instituições envolvidas na promoção da
segurança pública.

A segurança pública, entendida como direito de cidadania, obrigação
constitucional do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos,
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efetiva-se por meio da ação integrada, embora funcionalmente
independente, das polícias, da justiça e do sistema penitenciário.
Assim, à Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo, responsável
pela prevenção e pela repressão ao crime. A Polícia Civil tem por
atribuição as atividades de investigação judiciária. Ao Ministério
Público, responsável pela defesa da sociedade, compete o
oferecimento de denúncia por violação aos direitos dos cidadãos. A
justiça incumbem o julgamento do ato delituoso, a determinação da
pena e o acompanhamento da execução penal. Por fim, o sistema
prisional, que também compõe essa articulação institucional de
promoção da segurança pública, é responsável pela guarda de presos
provisórios ou com sentença transitada em julgado. Essa articulação
institucional, em conjunto com a atuação da sociedade civil, é
responsável pela execução das políticas de segurança pública. Os
equipamentos públicos descritos no art. 1 0 do projeto de lei em tela
integram essa articulação e, portanto, promovem a segurança pública,
não podendo ser concebidos como geradores de maior insegurança.
E certo, no entanto, que em virtude das constantes rebeliões em
carceragens de delegacias de polícias e em penitenciárias,
ocasionadas pelo quadro de superlotação e por irregularidades na
execução das penas privativas de liberdade, a vizinhança desses
estabelecimentos sente-se ameaçada. Trata-de, no entanto, de
envidar esforços para prevenir esse tipo de manifestação, garantindo-
se que a pena seja cumprida conforme o estabelecido pela legislação
de execução penal em vigor e com respeito à dignidade humana.
A localização dos equipamentos de segurança pública,

principalmente no ambiente urbano, pode, de fato, provocar alterações
tanto na ocupação tradicional do solo quanto nas atividades
econômicas e nas relações sociais desenvolvidas na comunidade do
entorno. A localização de equipamentos do sistema prisional,
particularmente, é objeto de regulamentação legal, estadual e federal,
com vistas a preservar a segurança da população, por um lado, e a
promover a integração social daqueles que estejam cumprindo pena
em regime aberto e semi-aberto. De qualquer forma, a legislação em
vigor prescreve, como regra geral para a instalação de
estabelecimentos penitenciários, a facilidade de acesso e de
comunicação, bem como a viabilidade do aproveitamento de serviços
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básicos existentes. Ainda no que diz respeito à legislação
estadual sobre a matéria, a Lei n° 12.936, de 8/7/98, prescreve que,
quando possível, o cumprimento da pena se dê em estabelecimento
situado no município em que o detento seja residente. A mesma lei
determina que a instalação de estabelecimento penal deve ser
precedida de parecer emitido pelo Ministério Público, que opinará
sobre sua localização, capacidade, necessidade e adequação às
regras de tratamento prisional. Assim, já existe determinação legal
para um posicionamento público acerca da adequada localização de
estabelecimentos prisionais, em sua particularidade.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, propõe uma alteração na Lei n° 7.772, de 8/9/80, de forma a
abranger os impactos na segurança pública como impactos
ambientais, com o que concordamos. Essa lei parte de uma
concepção ampliada de meio ambiente: o espaço onde se
desenvolvem as atividades humanas e a vida dos animais e vegetais.
Dessa forma, o ambiente modificado pela atividade humana, seja ela
desenvolvida em espaço rural, seja em aglomerações urbanas, é
objeto da proteção e da conservação reguladas por essa lei. Assim,
mais importante do que restringir os impactos causados na segurança
pública pelos equipamentos descritos no art. 1° do projeto de lei,
importa apurar os impactos por eles provocados em todo o ambiente,
prescrevendo-se, ainda, medidas mitigadoras desses impactos desde
a segurança até aqueles provocados nas redes de infra-estrutura
urbana e de transportes, a título de exemplo. Dessa forma, em vez de
um RISE, a instalação de determinados equipamentos de segurança
pública deveria demandar a elaboração de um Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA -, conforme o proposto pelo Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei
em exame.

Assim como o projeto de lei em tela, a Lei n° 7.772 também
determina a necessidade de audiência pública, com a participação da
população diretamente atingida, para o debate dos projetos de
equipamentos públicos que se pretenda implantar e que possam gerar
alterações no ambiente.

Por todo o exposto, concordamos com a alteração proposta pelo
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e



1167
Justiça, em sua essência, mas apresentamos o Substitutivo n° 2,
que também propõe alterações na Lei n° 7.772, de 8/9/80, mas
estabelece uma melhor caracterização dos equipamentos de
segurança pública que devem demandar a elaboração de um RIMA e,
ainda, uma melhor definição das alterações por eles provocadas, que
podem ser caracterizadas como promotoras de impacto no ambiente.

Assim, o art. 1° do Substitutivo n° 2 propõe uma nova redação ao
inciso II do art. 2° da Lei n° 7.772, de 1980, com vistas a incorporar
como degradação ambiental as alterações provocadas na segurança
pública de determinada comunidade. O art. 2° do Substitutivo n° 2, por
sua vez, acrescenta um parágrafo único ao art. 50 da Lei n° 7.772, de
1980, com vistas a determinar quais são os equipamentos de
segurança pública que demandam a elaboração de um RIMA como
condição para o licenciamento de sua implantação, identificando-os
como sendo as delegacias de polícia, os estabelecimentos
penitenciários previstos no Título III da Lei n°11.404, de 25/1/94, e as
entidades de internação de adolescentes em conflito com a lei,
conforme o ali. 123 da Lei Federal n°8.069, de 13/7/90.

Julgamos que, com as modificações propostas pelo Substitutivo n°
2, a seguir apresentado, estejamos contribuindo para a busca de
eficácia na implementação de políticas de segurança pública em
nosso Estado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do Substitutivo n° 1 da Comissão

de Constituição e Justiça e pela aprovação do Projeto de Lei n°
603/2003 em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N°2
Acrescenta dispositivo à Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,

que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio
ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - O inciso II do ali. 20 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de

1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° -
II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas,

bem como à segurança pública;".
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Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n° 7.772, de 8 de

setembro de 1980, o seguinte parágrafo único:
"Art. 5° -
Parágrafo único - Os impactos na segurança pública, nos termos do

art. 20 desta lei, decorrentes da instalação de delegacia de policia, dos
estabelecimentos penitenciários previstos no Título III da Lei n°
11.404, de 25 de janeiro de 1994, e de entidade de internação de
adolescentes em conflito com a lei, conforme o art. 123 da Lei Federal
n° 8.069, de 13 de julho de 1990, serão objeto de análise dos
relatórios de que trata o inciso IV deste artigo.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani, relator - Leonardo

Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°629/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei sob
exame dispõe sobre a utilização da energia solar na construção de
habitações populares.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua 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 que ora examinamos visa instituir, conforme dispõe

seu art. 1°, nos projetos de construção de habitações populares cujos
recursos sejam oriundos do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, o
uso obrigatório de dispositivo que permita o aproveitamento da
energia solar.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria, não vislumbrando nenhum óbice legal e constitucional à sua
aprovação. Comentou sobre o amparo constitucional da matéria,
encontrado não só no inciso IX do art. 23 da Constituição Federal,
como também no art. 11, inciso IX, da Constituição Estadual, que
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reproduz norma de mesmo teor. Considerou oportuno que o
objetivo almejado pela proposição seja incluído na Lei n° 11.830, de
1995, que trata do citado Fundo, uma vez que o projeto trata de
construções habitacionais com recursos dele oriundos. Assim, com
esse objetivo, bem como para sanar problemas de técnica legislativa,
apresentou ao projeto o Substitutivo n° 1.

Da leitura da proposição emerge seu principal objetivo: dotar as
moradias populares de dispositivos de aproveitamento de energia
solar, que venham a diminuir o custo referente ao consumo de
energia.

Estudos recentes reiteram o argumento do autor. A energia elétrica
vem se mostrando, ao longo dos anos, como um dos mais caros
insumos da nossa sociedade, quer na indústria, quer nas residências.
Nestas últimas, o consumo do chuveiro elétrico tem representado, em
alguns casos, até 50% da demanda mensal, onerando sobremaneira o
consumidor.

O custo elevado da energia e o racionamento que pouco tempo
atrás se impôs ao País trouxeram para o seio da sociedade a
discussão sobre a importância da utilização de fontes de energia
alternativa, principalmente a energia limpa, que não provoca dano
socioambiental: a energia solar.

Oportuno destacarmos, a exemplo da Comissão anterior, que o
Estado tem competência para agir com o objetivo de incentivar e
patrocinar políticas públicas nesse sentido, além de promover
programas de construção de moradias e a melhoria de suas
condições.

Na esteira desse entendimento, os Governos Federal e Estadual,
por meio do Ministério das Minas e Energia, das Secretarias de
Educação e de Minas e Energia, das Prefeituras e da CEMIG,
implantaram o Programa Luz Solar, sob o patrocínio do citado
Ministério, por meio do Programa de Desenvolvimento Energético dos
Estados e Municípios - PRODEEM.

Cerca de 500 casas, 150 escolas e 50 centros comunitários já
receberam iluminação por meio do Programa Luz Solar,
transformando a luz do sol em energia elétrica, que faz funcionar
vários equipamentos como rádio, televisor, antena parabólica,
videocassete, telefones e bombas para irrigação ou para drenagem de
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água potável. No caso das residências, a tarifa é a mesma
cobrada do consumidor de baixa renda pela CEMIG e, nestes casos, a
Prefeitura e a CEMIO assumem os investimentos com os sistemas.

Dessa forma, consideramos a futura lei de extrema importância e
relevância, uma vez que irá propiciar melhor qualidade de vida, a um
custo menor, a toda a população de baixa renda beneficiada pelo
Fundo Estadual de Habitação.

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

629/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Adalciever Lopes, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°679/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em análise
obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos
nos tanques dos postos de combustíveis.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte perdeu
prazo para emissão de seu parecer.

A requerimento do Deputado Antônio Júlio, nos termos do ali. 140
do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame é obrigar as distribuidoras de

combustíveis a colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de
combustíveis, para que somente elas tenham acesso a tais tanques.
Tal medida visa combater a adulteração de combustíveis pelos postos
de gasolina, assegurando ao consumidor o acesso a um produto de
melhor qualidade.

A comissão que nos precedeu esclareceu que a matéria encontra
amparo legal e que o Estado tem competência para legislar
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concorrentemente em matéria de relações de consumo.

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei n° 3.483, de 2000, que trata de
matéria análoga, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade.
Os Estados do Rio de Janeiro e do Paraná já têm legislação que exige
tais equipamentos.

Com a alta dos combustíveis e a desregulamentação do setor,
alguns postos têm recorrido a misturas ilegais na gasolina, como
adição de álcool além dos 25% permitidos ou a colocação de
solventes químicos industriais. Iniciativas foram tomadas para coibir
as irregularidades do setor, e houve até reação violenta da máfia dos
combustíveis, como o assassinato , nesta Capital, do Promotor
Público Francisco Lins do Rego.

As receitas estaduais têm verificado considerável crescimento no
comércio ilegal de combustíveis, detectando como maior fraude a
mistura indevida. Os Institutos de Pesos e Medidas - IPEMs -
estaduais, responsáveis por coibir tais práticas, determinaram a
colocação de lacres nas bombas e nos tanques. No Pàraná, o IPEM e
• Receita Estadual verificaram que a ação de capturar documentos ou
• simples leitura das bombas, confrontada com as notas fiscais, era
insuficiente. A obrigatoriedade do lacre resultou no aumento da
arrecadação de tributos sobre combustíveis.

A Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor), dispõe, em seu art. 18, que a responsabilidade do
produto é tanto do fabricante quanto do vendedor final. Em seu art. 34,
aponta os fabricantes como responsáveis pelos atos dos seus
prepostos. Dessa forma, tanto os postos quanto as companhias
distribuidoras são responsáveis pela qualidade do produto
comercializado e por eventuais danos causados à comunidade.

A obrigatoriedade da instalação de selos nos tanques preservará a
distribuidora de possível fraude nos postos. Trata-se, pois, de uma
garantia para a empresa e para o consumidor.

Tal medida beneficiará o consumidor de combustíveis e facilitará
eventuais ações de regresso dos que eventualmente indenizarem o
consumidor pela violação do lacre, bem como o trabalho dos órgãos
fiscalizadores do mercado de combustíveis.

Acatando sugestão do autor da proposição, apresentamos a seguir o



1172
Substitutivo n° 1, que visa aprimorar o projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de Lei

n° 679/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos
nos tanques de combustíveis e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Ficam as distribuidoras de combustíveis obrigadas a fornecer

e instalar nos tanques de armazenamento dos postos revendedores
para revenda varejista que exibam as suas marcas, sem quaisquer
despesas para estes, lacres eletrônicos que controlem a abertura e o
fechamento dos tanques.

Parágrafo único - No posto que não estiver vinculado formalmente a
um distribuidor ou marca, ficará responsável pela colocação do lacre
eletrônico a distribuidora que o proprietário do posto indicar.

Art. 20 - Somente as distribuidoras poderão ter acesso à abertura e
ao fechamento dos tanques de armazenamento dos postos de que
trata o artigo anterior.

§ 1° - As distribuidoras assegurarão à administração dos postos
revendedores, com a devida justificativa, a qualquer momento do dia
ou da noite, o livre acesso à abertura e ao fechamento dos tanques,
bastando que pessoa credenciada previamente pelos postos
revendedores o solicite à distribuidora, que é obrigada, para tanto, a
manter plantonistas em número suficiente para pronto atendimento.

§ 2° - No caso de sinistros de qualquer natureza, a distribuidora
responsável arcará com os ônus indenizatórios, morais e materiais e
responderá por danos provocados pelo atraso injustificado no
atendimento à solicitação.

§ 3° - As distribuidoras obrigam-se a dar imediato atendimento à
solicitação de retirada do lacre eletrônico no caso de substituição por
nova distribuidora contratada pelo posto revendedor, nos termos das
disposições dos contratos de distribuição e da legislação aplicável.

Art. 30 - O lacre eletrônico deverá atender a todas as exigências do
Código de Defesa do Consumidor e dos órgãos encarregados de
fiscalizar e controlar a distribuição e o comércio de combustível.

Art. 40 - Na colocação do lacre eletrônico será observado um

kA



1173
sistema de tampa-trava eletrônica, instalado no acesso aos tubos
de carga dos tanques de armazenamento de combustível'dos postos
de serviço, e as informações relativas ao uso dos lacres deverão estar
disponíveis para o consumidor.

Art. 50 - Correrão por conta das distribuidoras as providências
necessárias à instalação dos lacres eletrônicos e a responsabilidade
pela fiscalização e pelo controle da sua adequada utilização, sob pena
da aplicação da multa prevista no art. 10 desta lei.

Art. 60 - Os sistemas de lacres eletrônicos a serem instalados nos
tanques dos postos de combustíveis deverão possuir certificado de
conformidade emitido por organismo de certificação credenciado pelo
INMETRO e atender às normas NBR 9518/86, para equipamentos
elétricos para atmosfera explosiva, e NBR 8447, para equipamentos
elétricos para atmosfera explosiva e segurança intrínseca - proteção
11111

Art. 70 - Fica assegurado às distribuidoras o acesso permanente aos
postos de venda de combustíveis, para fiscalização pela distribuidora
ou por terceiros especialmente credenciados e para realizar as
revisões de manutenção periódica dos lacres instalados.

Art. 80 - Deverá ser afixada nos postos de abastecimento, por conta
exclusiva das distribuidoras, de forma clara e ostensiva, para
conhecimento dos consumidores, placa informativa da existência de
lacres eletrônicos de segurança nos tanques de armazenamento do
estabelecimento.

Art. 90 - As distribuidoras têm o prazo de sessenta dias contados da
data da publicação desta lei para instalar os lacres eletrônicos em
toda a rede de postos revendedores a que estejam vinculadas.

Art.10 - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita as
distribuidoras e os postos revendedores a:

- pagamento de multa correspondente a R$10.000 (dez mil reais),
para cada L caso.

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

Art. 11 - A recusa à instalação do lacre ou a violação ou depredação
deste, por parte dos postos revendedores, implica a aplicação das
penalidades previstas no artigo anterior.
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Art. 12 - Quando da inspeção for constatada a violação do lacre

ou a adulteração do combustível, o posto será interditado pelo órgão
fiscalizador referido no art. 10, não respondendo solidariamente o
fornecedor.

Art. 13 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao
exercício da ação fiscalizadora e outras relacionadas ao fiel
cumprimento do disposto nesta lei, inclusive a aplicação da multa
prevista no art. 10.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 -. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente e relator - Djalma Diniz - Laudelino

Augusto - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°863/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o Projeto de Lei n° 863/2003
dispõe sobre o financiamento para a formação de cooperativas
destinadas a coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 417/2003 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financbira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto em tela visa a incentivar a constituição de cooperativas

destinadas à coleta de material inorgânico para fins de reciclagem.
Nesse sentido, caberá ao Poder Executivo criar linhas de
financiamento e prestar apoio técnico por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes. A proposição estabelece, ainda, a
gratuidade dos atos de registro de constituição de cooperativas
perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e torna possível
ao Executivo estender tal benefício a outros atos.

No art. 174, § 20, a Constituição Federal diz que ao poder público
incumbe, na forma da lei, apoiar e estimular o cooperativismo e outras
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formas de associativismo.

A Lei Federal n° 5.764, de 16/12/71, que define a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providências, estabelece, no art. 20,
textualmente:

"Art. 20 - As atribuições do Governo Federal na coordenação e no
estímulo às atividades de cooperativismo no território nacional serão
exercidas na forma desta lei e das normas que surgirem em sua
decorrência.

Parágrafo único - A ação do poder público se exercerá,
principalmente, mediante prestação de assistência técnica e de
incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação,
ao desenvolvimento e à integração das entidades cooperativas.".

Justifica-se a proposição de iniciativa parlamentar com vistas à
concessão de tratamento especial pelo Estado a cooperativas, nos
limites de sua competência constitucional, a fim de se efetivar o
comando do § 20 do art. 174 da Carta Magna.

O Substitutivo n° 1, apresentado na conclusão, tem por objetivo
sanar as irregularidades dos arts. 2° e 3° e incluir as demais medidas
do projeto no corpo da Lei n° 13.766, de 2000, que dispõe sobre a
política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo.

Ao definir o órgão que ficará encarregado de prestar apoio técnico à
formação de cooperativas, o art. 20 viola as regras do processo
legislativo, notadamente o disposto no art. 66, III, "e", da Constituição
do Estado, segundo o qual incumbe ao Governador do Estado,
privativamente, deflagrar o processo legislativo em matéria
relacionada à organização do Executivo.

A gratuidade dos atos de registro da JUCEMG contraria o art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Decreto-Lei n° 2.056, de
19/8/83, que dispõe sobre a retribuição dos serviços de registro de
comércio e dá outras providências.

Como cabe à União, privativamente, legislar sobre direito comercial,
a remuneração dos serviços de registro comercial obedece a tabela
por ela fixada, cujos valores estão expressos no Anexo 1 docitado
decreto-lei. Ressalte-se, por ser oportuno, que a Lei Federal n° 7.695,
de 20/12188, excepcionou do pagamento de emolumentos comerciais
os atos praticados pelas microempresas definidas pela legislação
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federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 863/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
"Art. 2° -
VI - incentivar a constituição de associações e cooperativas

destinadas à coleta de materiais passíveis de reciclagem, formadas
por pessoas de baixo poder aquisitivo, por meio de criação de linhas
de crédito com condições especiais e de apoio técnico à execução
dos seus objetivos.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Weliton

Prado - Antônio Júlio - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°871/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n°871/2003
institui a política estadual de descentralização de emissão de carteiras
de identidade - Identidade na Escola.

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

Nos termos do art. 188, c/c O ad. 102, 1, "d", do Regimento Interno, a
matéria vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito.

Fundamentação
Ao instituir a política estadual de descentralização de emissão de

carteiras de identidade - Identidade na Escola, o projeto em análise
assegura, de forma rápida e confiável, a identificação civil de
estudantes regularmente matriculados na rede estadual ou municipal
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de ensino. Para tanto, prevê que uma comissão formada por
profissionais aptos a emitir carteiras de identidade deverá percorrer,
anualmente, as escolas estaduais e municipais previamente
cadastradas para esse fim.

Em Minas Gerais, a cédula de identidade é emitida pelo Instituto de
Identificação, vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Social, O
documento possui validade em todo o território nacional, sendo
necessário a uma série de procedimentos, como obtenção de título de
eleitor ou carteira de trabalho, matricula em escolas, inscrição em
concursos, casamento e outros atos da vida civil.

Assim, a iniciativa de imprimir celeridade e segurança ao processo
de identificação civil é conveniente e oportuna, pois valoriza o cidadão
e facilita o cotidiano, além de assegurar permanente e atualizada
alimentação do banco de dados do Estado.

Entretanto, ao criar atribuições para as Secretarias de Estado de
Defesa Social e da Educação, a proposição contraria a Constituição
da República, que consagra serem os Poderes independentes e
harmônicos entre si. Também não é possível a lei estadual atribuir
obrigação a escolas pertencentes aos municípios, em respeito à
autonomia a eles atribuída pela Carta Magna.

Desta forma, concordamos com o Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, que tornou o texto original
adequado ao ordenamento jurídico vigente e aprimorou sua redação.

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

871/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Fábio

Avelar - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°877/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n°
877/2003 dispõe sobre a reserva de vaga para pessoa portadora de
deficiência em estágio em órgão da administração pública direta e
indireta do Estado.
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/7/2003, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo ri 0 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise pretende reservar 5% das vagas

destinadas a estágio na administração pública direta e indireta do
Estado para pessoas portadoras de deficiências. Para tanto, considera
pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, em caráter
permanente, perda ou anormalidade de natureza psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho
de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano.

O objetivo consignado na proposição em análise é nobre e coaduna-
se com os princípios constitucionais norteadores da administração
pública, notadamente os princípios da igualdade, da razoabilidade e
da dignidade da pessoa humana - este, aliás, está previsto no art. 10
da Constituição Federal como um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil. Ademais, outros dispositivos do referido diploma
legal garantem tratamento especial aos portadores de deficiência
física. E o caso, por exemplo, do art. 23, inciso II, que prevê como
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios cuidar da proteção e das garantias das pessoas portadoras
de deficiência. No mesmo sentido, o art. 37, VIII, determina que a lei
reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão.

No âmbito estadual, a Lei n° 11.867, de 1995, reserva 10% dos
cargos ou empregos públicos, em todos os níveis, para pessoas
portadoras de deficiência.

No que respeita à medida de conferir um benefício específico aos
portadores de deficiência, discriminando-os positivamente, é preciso
esclarecer que o principio da igualdade, signo fundamental da
democracia, não pode ser entendido em seu caráter formal, de
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igualdade absoluta. Ao contrário, para que prevaleça a igualdade,
é necessário o tratamento desigual dos desiguais, na exata medida
dessa desigualdade. E esse, pois, o objetivo da proposição ao instituir,
por lei, um tratamento diferenciado a pessoas que se encontram em
situação de desigualdade, visando a alcançar a igualdade jurídica e
social.

Ressalte-se, por fim, que a Comissão de Constituição e Justiça, ao
analisar a matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, que deu novo
formato à proposição, de modo a harmonizá-la com os ditames
constitucionais, em especial com o principio da separação dos
Poderes. O Substitutivo n° 1 propõe que a norma contida no projeto
seja incluída na Lei n° 12.079, de 12/1/96, que dispõe sobre estágio
para estudante em órgão e entidade da administração pública, o que
vai ao encontro do esforço promovido por esta Casa para consolidar a
legislação mineira.

Apresentamos, todavia, o Substitutivo n° 2, que contempla as
alterações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça e apresenta,
ainda, a sugestão de que sejam reservadas 10%, e não 5%, das
vagas de estágio para os portadores de deficiência. Tal medida
guarda proporcionalidade com a norma estadual que reserva aos
deficientes 10% das vagas para cargos ou empregos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

877/2003 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Altera o art. 1° da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que

dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da
administração pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - O art. 1° da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996,

alterado pela Lei n° 13.642, de 13 de julho de 2000, fica acrescida do
seguinte § 30:

"Art. - 1°- ....................................................
§ 30 - É facultado aos órgãos e às entidades das administrações

públicas direta e indireta destinar 10% (dez por cento) das vagas para
estágio às pessoas portadoras de deficiência matriculadas em curso
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regular de ensino mantido pelo poder público ou pela iniciativa
privada, com funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos
competentes.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Domingos Sávio, relator - Paulo Piau -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°932/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
932/2003 proíbe as empresas concessionárias de serviços de água,
energia elétrica ou telefonia, particulares e públicas, de efetuar a
suspensão do fornecimento residencial do serviço nos dias que
especifica e dá outras providências.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para análise do mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em referência tem o escopo de proibir que as

empresas prestadoras de serviços de fornecimento de água, energia
elétrica ou telefonia suspendam tais serviços às sextas-feiras, aos
sábados, aos domingos e feriados, bem como no último dia útil
anterior a feriado, por falta de pagamento. E o que prescreve o art. 1°
do projeto. Prevê também que o desrespeito a essa regra pelas
empresas concessionárias implica desobrigação, por parte do
contribuinte, do dever de pagamento do débito que originou a
suspensão, além de estabelecer as penalidades aplicáveis a essas
concessionárias no caso de descumprimento da futura norma jurídica,
conforme previsão explícita em seus arts. 2 0 e 30.

De maneira geral, a administração pública tem três objetivos
básicos: prestar serviços públicos, exercer o poder de polícia e
fomentar a iniciativa privada de interesse público. No caso em tela,

rÃ'



1181
interessa-nos diretamente a idéia de serviço público, que,
sinteticamente, pode ser definido como o que satisfaz às
necessidades coletivas, mediante regime de direito público. Embora
seja atividade típica do Estado, pode ser exercido por meio de
concessão ou permissão, nos termos do art. 175 da Constituição da
República, observado o procedimento licitatório. Nesse caso, o que se
transfere para a empresa concessionária ou permissionária é apenas
a execução do serviço, e não, a sua titularidade, que continua sendo
do poder público. Isso porque pessoas com personalidade de direito
privado, ainda que integrantes da administração indireta - como é o
caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista -,
não podem ser titulares de serviço público. Dessa forma, o último
responsável pela adequada prestação desse serviço aos usuários é a
entidade política que detém a sua titularidade, nos termos da
competência que lhe for deferida pelo ordenamento constitucional. E
exatamente em razão dessa titularidade que é facultado ao poder
público, nos contratos de concessão, modificar unilateralmente as
cláusulas regulamentares' ou de serviço, controlar e fiscalizar a
execução do ajuste, aplicar as penalidades contratuais e, se for o
caso, extinguir a concessão antes do prazo inicialmente estipulado,
por questões de interesse público superveniente.

Em Minas Gerais, os serviços de energia elétrica são realizados pela
CEMIG, que é uma sociedade de economia mista da administração
indireta do Executivo vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico; os serviços de fornecimento de água
são executados pela COPASA-MG, empresa mista vinculada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
ao passo que os serviços de telefonia são exercidos pela TELEMAR,
que é uma empresa privada. A entidade política titular dos serviços de
telecomunicações e de energia elétrica é a União, com fundamento no
art. 21, Xl e XII, da Carta Magna. Quanto ao serviço de abastecimento
de água, não existe determinação constitucional expressa sobre a sua
titularidade, embora a edição de normas jurídicas sobre águas se
enquadre no campo da competência legislativa privativa da União,
conforme dispõe o art. 22, IV, da citada Carta Política.

Quando se cogita de serviço público, deve-se ter em mente que sua
finalidade por excelência é propiciar maior comodidade e bem-estar
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aos administrados - nem poderia ser diferente -, pois esta é a
razão de ser do Estado. O simples fato de o serviço ser prestado por
outra entidade pública ou particular, seja concessionária ou
permissionária, não modifica tal desiderato. Isso atesta que a empresa
responsável por sua execução deve exercer serviço adequado, assim
considerado o "que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas", nos termos do § l°do art.
60 da Lei Federal n°8.987, de 1995, que regula a matéria no plano da
União.

Portanto, se o serviço é público, não deve ser paralisado nem
interrompido em razão do princípio da continuidade, pois eventual
interrupção acarretaria sérios transtornos para os seus destinatários.
Entretanto, a referida lei prevê, no § 30 do art. 60, a possibilidade de
sua paralisação sem ofensa ao princípio da permanência, em situação
de emergência ou após prévio aviso, por questões de ordem técnica
ou de segurança das instalações e no caso de inadimplemento do
usuário, considerado o interesse da coletividade.

Como se vê, a norma federal permite a paralisação do serviço
público pela empresa concessionária ou permissionária, desde que
haja notificação prévia e, na hipótese de inadimplemento do usuário
(não-pagamento da conta), seja observado o interesse público. Ora, o
legislador ordinário deixou certa margem de discricionariedade para a
administração pública verificar, no caso concreto, se a interrupção do
serviço público por falta de pagamento não se choca com o interesse
da coletividade. Se este não é sacrificado pelo eventual
inadimplemento do usuário, a paralisação do serviço não configura
ofensa ao princípio da continuidade. Diferentemente, se o poder
público entender que há prejuízo considerável para o interesse
coletivo, o não-pagamento da conta ou da tarifa não tem o condão de
suspender ou interromper a execução do serviço.

E interessante observar que o corte dos serviços de energia elétrica,
de fornecimento de água ou de telefonia pode causar sérios
transtornos para os consumidores, que são os administrados em
geral. A situação se agrava quando o corte é efetuado nos fins de
semana ou às vésperas de feriados e pode provocar mal-estar e
insatisfação em inúmeras famílias. Ainda que o pagamento da conta
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não tenha sido efetuado na data prevista, o adiamento do corte do
serviço por três ou quatro dias não configura sacrifício da empresa
concessionária, pois não há ofensa ao equilíbrio financeiro do
contrato. Em outras palavras, não há prejuízo financeiro para a
entidade fornecedora que justifique a adoção de medida tão drástica e
de repercussão tão negativa no interesse coletivo.

Dessa forma, não obstante a controvérsia doutrinária que existe
sobre a questão, parece-nos razoável a medida prevista no projeto,
uma vez que objetiva dar mais ênfase ao princípio da continuidade do
serviço público e proteger o administrado contra possível paralisação
ou interrupção por falta de pagamento, nos casos que menciona.
Aliás, o direito administrativo moderno, diferentemente da concepção
clássica, tem dispensado atenção especial ao cidadão, que é a razão
de ser da administração e o destinatário dos serviços públicos. Isso
revela ser a proposição oportuna e conveniente aos interesses da
sociedade mineira, sem acarretar prejuízos às entidades prestadoras
de serviço público.

Finalmente, cumpre salientar que o Substitutivo n° . 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimorou o conteúdo da
proposta original, principalmente por eliminar do texto disposição que
já constava na Constituição da República (garantia de livre acesso ao
Judiciário) e por submeter as penalidades aplicáveis aos
concessionários às normas da Lei Federal n° 8.078, de 1990, que
contém o Código de Defesa do Consumidor.

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

932/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Paulo Piau -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°993/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe
autoriza a renegociação das dívidas dos municípios do Estado com a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

Mim
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Publicado no "Diário do Legislativo" em 29/8/2003, o projeto foi

distribuído às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende autorizar a renegociação das

dívidas dos municípios mineiros localizados nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas, contraídas com a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA - MG entre
2001 e2004.

A COPASA-MG, constituída nos termos da Lei n° 2.842, de 5/7/63, e
assim denominada pela Lei n° 6.475, de 14/11/74, é uma sociedade
de economia mista que integra a administração pública indireta do
Estado, sendo vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana por força do disposto na alínea "b" do
inciso III do art. 50 da Lei Delegada n° 106, de 29/1/2003, que dispõe
sobre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana e dá outras providências.

A mencionada Companhia tem por objetivo a prestação de serviço
público de saneamento básico, mediante a celebração de ajustes com
os municípios. A ampliação dos objetivos sociais da paraestatal, até
então restritos à prestação de serviço público de fornecimento de
água potável e esgoto sanitário, deu-se com o advento da Lei n°
13.663, de 18/7/2000.

As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito
privado, cuja criação é autorizada por lei específica, e visam à
realização de atividades de interesse coletivo. Vinculadas ao ente
estatal a que pertencem, possuem autonomia administrativa e
financeira e operam em regime de iniciativa particular, sendo regidas
por seus estatutos. Assim determina a Constituição Federal, no inciso
II do §1 0 do art. 173, que submete as sociedades de economia mista
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

Dessa forma, a COPASA - MG sujeita-se ao prescrito na Lei Federal

rs
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n°6.404, de 15112/76, que dispõe sobre as sociedades por ações
e possui capítulo específico para tratamento da matéria. Verifica-se
ainda que a empresa está vinculada a entidade estatal, que a
supervisiona e controla o desempenho estatutário, sem interferir
diretamente na administração, visto que não há relação de
subordinação estabelecida entre as duas. Dessa forma, não parece
possível uma lei estadual regular os negócios da empresa, que deve
atuar na forma estabelecida pelos seus acionistas, em assembléia.

Cabe ainda ressaltar que os recursos arrecadados pela COPASA-
MG, provenientes dos contratos firmados com pessoas físicas e
jurídicas para prestação de serviços, constituem receita da empresa e
a sua renúncia pode comprometer a capacidade dos investimentos
previstos no Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas
pelo Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 993/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Weliton Prado (voto contrário) - Antônio
Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.101/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
• particular imóvel situado no Município de Muriaé.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/9/2003 e
• seguir encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei, constituído de terreno rural

COM 10.0000m2, foi doado ao Estado, em 1947, por Hormindo
Rodrigues Pereira e sua esposa, Ana Ferreira Rodrigues, para se
implantar no local escola rural, tendo sido imposta, no contrato,
expressa de que o bem deveria reverter ao patrimônio dos doadores
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caso lhe fosse dada outra destinação ou na hipótese de futura
extinção da escola.

Concluída a obra, ali foi instalada a Escola Estadual de Divisório,
que funcionou regularmente até o ano de 1998, quando o Governo do
Estado promoveu a municipalização do ensino fundamental. Acontece
que, em decorrência da nucleação da rede de ensino municipal
realizada pela Prefeitura de Muriaé, a referida escola não mais se
encontra em funcionamento, estando o prédio desativado desde
fevereiro de 2003, o que denota desinteresse do poder público local.

Daí por que a doadora remanescente, viúva Ana Ferreira Rodrigues,
pleiteia a reversão do bem ao seu patrimônio, com base no
mencionado gravame constante da escritura de doação.

Cabe esclarecer que, em parecer apenso à proposição, a Secretaria
de Estado da Educação, por sua 23 a Superintendência Regional de
Ensino de Muriaé, manifesta-se favoravelmente à reversão do imóvel,
considerando que não necessita dele para atendimento da rede
estadual de ensino.

Trata a proposição de conceder a prévia autorização legislativa ao
Poder Executivo para que ele possa transferir a seu patrimônio o
domínio do bem mencionado, cumprindo a exigência estabelecida no
art. 18 da Carta Política mineira e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666,
de 21/6/93, que institui normas gerais para licitação e contratos da
administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios.

A doação é um contrato de alienação pelo qual o doador, por mera
liberalidade, transfere bens ou vantagens ao patrimônio de outrem, o
donatário, que os aceita (art. 538 do Código Civil).

Embora fundada na liberalidade do doador, pode ser feita com
encargos para o donatário, que fica obrigado a cumpri-los, sob pena
de constituir-se em mora por inadimplemento da obrigação (arts. 395,
396 e 553 do Código Civil), podendo haver, por conseqüência, a
reversão do imóvel ao doador.

O direito credencia o doador a exigir judicialmente o bem quando em
mora o donatário. Mas esse retorno ao seu patrimônio pode ser
realizado amigavelmente entre as partes, que podem comparecer ao
cartório e realizar o distrato. Se elas forem pessoas jurídicas de direito
público, ocorrem duas exigências a mais: a autorização legislativa e o
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atendimento ao interesse público.

Tendo em vista o fim primeiro do Estado, que é a realização do bem
comum, os seus haveres não podem estar à livre disposição da
vontade do administrador, que possui apenas o dever de curá-los e
guardá-los, satisfazendo os interesses da sociedade.

Uma vez que a administração não pode abdicar do interesse público
e não pode alienar, a que título for, os direitos que o corporificam, é
vedada a solução pacífica da reversão a que nos referimos, sem
autorização do parlamento.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.101/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.037/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.037/2003
altera o disposto no parágrafo único do art. 4 0 da Lei n° 11.395, de
6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Incumbe-nos analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Lei n° 11.395, de 2003 estabelece, no parágrafo único do art. 40,

regra segundo a qual o prazo para a concessão de financiamento com
recursos do Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM -
será de dez anos contados da data da vigência desta lei, sendo
facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogação, com base em
avaliação de desempenho do fundo.

0 projeto de iniciativa do Executivo propõe a seguinte redação para
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o mencionado parágrafo único: "O prazo para a concessão de
financiamento será de dez anos contados a partir de 6 de janeiro de
2004, facultado ao Poder Executivo propor a sua prorrogação,
baseado na avaliação de desempenho do fundo".

Com efeito, a não-prorrogação do prazo de concessão de
financiamento do fundo equivale, em outras palavras, a extingui-lo por
decurso de prazo. Nesse sentido, ressaltamos o disposto no art. 3 0 ,
IV, da Lei Complementar Estadual n°27, de 18/1/93, que dispõe sobre
a instituição, a gestão e a extinção de fundo, a seguir reproduzido:

"Art. 30 - A Lei de criação do fundo deverá estabelecer:

IV - o prazo de duração do fundo ou o prazo para a concessão de
financiamento com seus recursos".

Portanto, por meio deste projeto o Executivo pretende manter o
FDMM como instrumento de gestão financeira para dar suporte a
projetos de prospecção e pesquisa mineral, de desenvolvimento de
minas e de tecnologias de processos produtivos, entre outras
proposições, de empreendedores privados.

Na mensagem que encaminha o projeto, o Executivo justifica a
necessidade de dar continuidade ao fundo, em face de sua avaliação
de desempenho positiva realizada pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG.

Como esta Comissão tem sua competência adstrita aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade das matérias submetidas
ao seu exame, não emitiremos nenhum juízo de valor relacionado à
conveniência e oportunidade de manutenção do referido fundo.

Não obstante, o interesse público deve estar caracterizado como
condição indispensável de juridicidade da proposição, em face do
princípio da razoabilidade, tendo em vista que a criação de um fundo
específico tem natureza de ato administrativo, por lhe faltar
generalidade e abstração, típicas da lei material.

A nosso ver, o interesse público do fundo decorre fundamentalmente
da riqueza mineral existente neste Estado e do fato de que o BNDES
não atende satisfatoriamente o setor minerometalúrgico, em todas as
áreas. Dessa forma, o fundo, na avaliação do BDMG, supre as
lacunas existentes no sistema de financiamento para tais
empreendimentos, como o de equipamentos importados e usados e o
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de capital de giro das empresas de médio e grande porte.

Por fim, observamos a inexistência de óbice à iniciativa
governamental no processo legislativo.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.037/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.067/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 1.067/2003
define diretrizes para a política de prevenção e atenção integral à
saúde da pessoa portadora de diabetes no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS - e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/9/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos examinar preliminarmente a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O diabetes é um distúrbio metabólico causado por falta absoluta ou

relativa de insulina no organismo. E um dos mais graves problemas de
saúde, chegando a ser a terceira maior causa de morte no mundo,
superada apenas pelas doenças cardiovasculares e pelo câncer,
segundo dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil,
acomete 7,6% da população.

O projeto em análise determina que o Sistema único de Saúde -
SUS - deverá prestar atenção integral à pessoa portadora de diabetes,
estabelecendo, para tanto, as diretrizes a serem observadas. Dispõe,
ainda, que as ações programáticas relativas à doença serão definidas
em norma técnica a ser elaborada por um grupo de trabalho
coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, do qual participarão
representantes da sociedade civil e profissionais ligados à questão. O
grupo terá o prazo de 180 dias "para apresentar proposta de norma
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técnica que estabeleça diretrizes para uma política de prevenção
e atenção à saúde da pessoa portadora de diabetes", a qual será
apreciada em audiência pública e submetida à aprovação do
Conselho Estadual de Saúde.

Por fim, a proposição obriga a direção estadual do SUS, bem como
as municipais, a garantir "o fornecimento universal de medicamentos,
insumos, materiais de autocontrole e auto-aplicação de medicações,
além de outros procedimentos necessários à atenção integral à
pessoa portadora de diabetes".

Inicialmente, cabe-nos informar a existência da Lei n° 14.533, de
2002, que institui a política estadual de prevenção do diabetes e de
assistência integral à saúde da pessoa portadora da doença, muito
semelhante ao art. P da proposição em análise. A diferença,
entretanto, é que o comando da lei se destina ao poder público no
âmbito estadual, ao passo que a proposição em análise cria obrigação
para o SUS, rede hierarquizada e regionalizada, cuja direção principal
compete ao Ministério da Saúde.

Passamos, a seguir, a uma síntese das inovações introduzidas pela
Constituinte de 1988 e relacionadas ao sistema de saúde brasileiro.

No art. 24, XII, da Constituição da República, a defesa da saúde
figura como matéria de competência concorrente: à União cabe
elaborar as normas gerais, e ao Estado, suplementar a legislação
federal de modo a atender às próprias peculiaridades.

Ao dispor especificamente sobre a matéria, a Carta Magna, em seu
art. 196, declara que a saúde é dever do Estado e direito de todos,
garantido mediante a "redução do risco de doença e de outros
agravos" e o "acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação". Em seguida, no art. 198,
determina que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único". A
direção desse sistema é única, conforme determina o art. 198, mas,
no âmbito do Estado, é exercida pela Secretaria de Estado da Saúde.

O SUS foi criado pela Lei n° 8.080, de 1990, com o objetivo de
implementar as diretrizes traçadas pela Constituição da República,
com ênfase na descentralização dos serviços prestados à sociedade,
pela União, pelos Estados e municípios, os quais compartilham essa
responsabilidade. Entre os objetivos do SUS, o art. 50 dessa norma
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aponta a assistência às pessoas por intermédio de ações visando
à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, mediante a
realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas.
Complementando tais disposições, o art. 60, 1, "ci", inclui no campo de
atuação do SUS as ações relativas à assistência terapêutica integral,
incluindo a farmacêutica.

Destaque-se, ainda, no âmbito do SUS, a existência da Comissão
Intergestores Tripartite, instituída pela Portaria n° 1.180, de 1991,
conforme a Resolução n°2, de 1991, do Conselho Nacional de Saúde.
Trata-se de uma instância colegiada destinada a promover a
negociação e a articulação entre os gestores dos três níveis de
governo para a regulamentação e a operacionalização das políticas de
saúde no âmbito do SUS.

Ressalte-se, também, a Política Nacional de Medicamentos,
desenvolvida pelo SUS e responsável pela elaboração da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME -, com o objetivo de
garantir as necessárias segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos, a promoção de seu uso racional e o acesso da
população àqueles considerados essenciais.

Por seu turno, o Programa de Assistência Farmacêutica cuida do
abastecimento da rede ambulatorial do SUS com medicamentos
distribuídos mediante prescrição médica, incluindo a conservação e o
controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica, o
acompanhamento e a avaliação de seu uso.

De acordo com o "site" do Ministério da Saúde, o Brasil desenvolve
ações de prevenção do diabetes, por meio de campanhas educativas
e de diagnóstico, e investe fortemente no tratamento da doença,
distribuindo gratuitamente os medicamentos necessários aos
pacientes. Durante a Campanha de Detecção de Suspeitos de
Diabetes, realizada em 2001, foram feitos mais de 20 milhões de
testes de glicemia capilar e identificados mais de 3 milhões de casos
de suspeita de diabetes. Os portadores da doença foram vinculados à
rede de saúde, para receber acompanhamento sistemático, clínico e
laboratorial, além dos medicamentos necessários.

Em Minas Gerais, a Lei n° 13.317, de 1999, que contém o Código de
Saúde do Estado, estabelece as normas para a promoção e a
proteção da saúde e define o que compete ao Estado no que se refere
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ao SUS. Ademais, a Lei n° 14.133, de 2001, que dispõe sobre a
Política Estadual de Medicamentos, determina, em seu art. 5°, que a
Secretaria de Estado da Saúde elaborará, anualmente, o Plano
Estadual de Assistência Farmacêutica, que definirá os medicamentos
a serem incluídos na Relação Estadual de Medicamentos, atualizada
com base na RENAME.

Portanto, a obrigatoriedade, instituída por lei em sentido estrito, de o
Estado fornecer especificamente determinado tratamento ou
medicamento à população vai de encontro aos preceitos do SUS e
fere a legislação federal disciplinadora da matéria. A definição da
política de saúde no Estado, também no que tange ao oferecimento
de tratamentos e medicamentos à população, ocorre por meio de
negociação e articulação implementadas pela Comissão Intergestores
Tripartite. Esta possui competência para, de forma planejada com
todos os entes da Federação, definir as políticas de saúde nos três
níveis de governo.

Verifica-se, além disso, que a proposição em exame, ao criar grupo
de trabalho e estabelecer que a Secretaria de Estado da Saúde irá
coordená-lo, trata de atividade tipicamente administrativa, reservada
ao Executivo. A Constituição da República, em seu art. 2 0, consagrou
a tripartição dos Poderes ao estabelecer que "são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário". O processo de estruturação e definição de atribuições dos
órgãos integrantes da administração pública é matéria que se insere,
por sua natureza, na esfera de ação do Poder Executivo, conforme
determinam os arts. 90, XIV, e 66, III, "e", da Constituição do Estado.

Por fim, não cabe a lei estadual estabelecer comando para a direção
municipal do SUS, uma vez que a legislação federal sobre a questão
já estabelece o que compete à esfera municipal. Além disso, a
Constituição da República consagrou o município como entidade
federativa, integrando-o na organização político-administrativa e
garantindo-lhe plena autonomia, conforme o disposto nos arts. 1°, 18,
29, 30 e 34, VII, "c". Dessa forma, o município organiza a si mesmo
por meio de sua Lei Orgânica Municipal e de leis municipais.

Assim sendo, embora seja louvável a iniciativa do autor, o projeto
apresenta vícios insanáveis de antijuridicidade, inconstitucional idade e
ilegalidade, os quais o impedem de prosperar nesta Casa.
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Conclusão

Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.067/2003.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado (voto

contrário) - Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.07812003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.078/2003
tem por objetivo alterar dispositivos da Lei n° 6.763, de 26112/75, que
contém a consolidação da legislação tributária do Estado de Minas
Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Em virtude de pedido constante na Mensagem n° 110/2003, a
proposição tramita em regime de urgência, nos termos do art. 69 da
Constituição Estadual.

A requerimento dos Deputados Rogério Correia e outros, a matéria
foi distribuída às Comissões de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte e de Segurança Pública, na forma regimental.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto com as
Emendas n

o
s 1 a 4, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da
proposta.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por principal objetivo alterar a

legislação estadual referente às taxas judiciária e de segurança
pública, além de instituir determinados mecanismos para proteção da
economia do Estado e estabelecer obrigação a ser cumprida pelos
serviços notariais e de registro.

A proposição prevê, para as tabelas B, D, J e M da Lei n° 6.763, de
26/12175, que tratam da cobrança por serviços públicos prestados
efetivamente ou disponibilizados, respectivamente, pelo Corpo de
Bombeiros Militar, pela Polícia Civil, pelo Poder Judiciário e pela
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Polícia Militar, sofrerão diversas alterações, algumas restritas à
atualização monetária, outras incluindo hipóteses de incidência,
redução ou majoração real de valores cobrados e exclusão de fatos
imponíveis. Resumidamente, o projeto altera essas tabelas da
seguinte maneira:

- definindo a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -
como mecanismo de expressão econômica das taxas;

- atualizando monetariamente a Tabela da Taxa Judiciária;
- criando taxas relativas a:
- serviço potencial de extinção de incêndios;
- cadastramento ou revalidação de responsáveis técnicos e

empresas que comercializam equipamentos de prevenção e extinção
de incêndio;

- expedição de Boletim de Ocorrência em acidente de trânsito sem
vítima;

- fornecimento de cópia de Boletim de Ocorrência;
- expedição de certidões pela PMMG;
- fornecimento de informações estatísticas constantes do banco de

dados da PMMG;
- fornecimento de atestado de antecedentes criminais;
- registro de prontuário de estrangeiro no DETRAN-MG -;
- credenciamento de clínicas junto ao DETRAN-MG;
- licenciamento de centros de formação de condutores pelo

DETRAN-MG;
- habilitação de despachantes no DETRAN-MG;
- modificando a sistemática de cobrança das taxas pelos serviços de

segurança preventiva em eventos e de análise técnica e vistoria de
projetos de prevenção em incêndios e edificações, prestados pelo
Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Militar, conforme o caso;
- revogando isenção anteriormente instituída em favor do

contribuinte vítima de furto ou roubo de documentos, nos casos de
expedição de segunda via destes.

O projeto estabelece, como medida para fortalecer a administração
fazendária, que os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, de
Registro de Distribuição de Protestos e Títulos e os Tabelionatos de
Protestos e de Notas sejam obrigados a prestar determinadas
informações à Secretaria de Estado da Fazenda.
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A proposição prevê, ainda, a redução de até 50% do valor da

Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de Veículos, no caso de
patrimônio destinado exclusivamente a locação. Pretende, também,
autorizar o Executivo a reduzir a até 12% a carga tributária nas
operações internas com veículos automotores. Essas medidas,
beneficiando segmentos específicos, são importantes no atual
contexto de acomodação federativa por que passa o País
relativamente à repartição de competências e receitas tributárias,
expressas na guerra fiscal que se iniciou em 1988 e nas disputas
políticas travadas em torno da reforma tributária em curso no
Congresso Nacional.

Consideramos que, a par de outras medidas que carrega, a
proposição em tela inova especialmente no tratamento dado à
cobrança de taxas pelo Estado. Partindo dessa premissa procuramos
analisar o projeto considerando a determinação das funções jurídica,
econômica e financeira da taxa, discutindo o papel do Estado na atual
conjuntura e, enfim, avaliando a proposta sob o foco das relações de
consumo, evidenciando, por conseguinte, sua reperbussão sobre o
consumidor e sobre o contribuinte.

A imposição de tributos é uma forma de o Estado financiar as
atividades que realiza, observados os princípios da supremacia e da
indisponibilidade do interesse público, alicerces fundamentais do
regime jurídico-administrativo.

A proposição sob análise, do Chefe do Poder Executivo, considera
que o Estado não pode ficar inoperante em face de suas
responsabilidades relativas ao interesse público e das necessidades
operacionais da administração para a realização das finalidades
públicas postas sob sua tutela.

A Constituição da República, seguindo doutrina solidamente
construída em nosso direito, distingue os diversos gêneros de tributos,
estabelecendo que as taxas serão cobradas pela prestação ou
disponibilização de serviço público ou em razão do exercício do poder
de polícia.

A taxa, nos termos do Código Tributário Nacional, assim se
apresenta:

"Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
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atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição.

(...)
Art. 79 - Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-

se:
- utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam

postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo
funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades
autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por
parte de cada um dos seus usuários".

A questão fundamental do direito público, que se apresenta desde a
emergência do Estado moderno, reside em estabelecer adequado
equilíbrio entre a autoridade estatal e a liberdade do cidadão. Trata-se
de valor jurídico essencial, que maior relevância assume na seara do
direito tributário, terreno no qual o Estado investe sobre o patrimônio
do indivíduo. Por esse motivo é que os contornos estabelecidos a
partir da Constituição da República e fixados pela legislação
complementar ao instituto jurídico em questão constituem verdadeiro
estatuto limitador e orientador da atuação estatal, em defesa do
contribuinte.

Geraldo Ataliba conceituou taxa como sendo "o tributo vinculado
cuja hipótese de incidência é sempre uma atuação qualquer do
Estado, atual ou potencial, direta e imediatamente referida ao
obrigado". ("Teoria Jurídica das Taxas". In "Revista de Direito Público",
n°9, p. 46.)

E de se observar que as taxas cobradas em razão de serviço público
devem ter como base imponível o custo do serviço prestado ou posto
à disposição do contribuinte. Têm, assim, caráter retributivo e, por
isso, não podem ter valor superior ao do custo do serviço, observado
o princípio da razoabilidade. Por esse motivo, reiteradas decisões
judiciais vêm afirmando que a taxa com valor superior ao do custo do
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serviço é inconstitucional, por representar confisco de patrimônio
do contribuinte.

Afirma o Supremo Tribunal Federal que a taxa "resulta da prestação
de serviço público específico e divisível, cuja base de cálculo é o valor
da atividade estatal deferida diretamente ao contribuinte", "deve ser
proporcional ao custo da atividade do Estado a que se vincula" e "há
de ter um limite, sob pena de inviabilizar, à vista do valor cobrado, o
acesso" ao serviço (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 948/GO,
Tribunal Pleno do STF, Relator Ministro Francisco Rezek. Requerente:
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido:
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Requerido: Governador
do Estado de Goiás. j. 09.11.1995, DJIJ 17/3/2000).

O Superior Tribunal de Justiça adota idêntico entendimento:
"A taxa está vinculada à hipótese de incidência determinada por

atividade estatal individualizada e deve corresponder à efetiva
contraprestação de serviços e materialização do poder de polícia,
fatos justificadores da imposição fiscal" (Recurso Especial n°
133970/Sp, Primeira Turma do STJ, Relator Ministro Milton Luiz
Pereira. j. 07.12.99, Publ. DJU 27/3/2000 p. 00066).

Sobre o tema, Paulo de Barros Carvalho acentua que a base de
cálculo da taxa, na condição de medida do fato jurídico tributário, deve
ser configurada na proporção da intensidade da atuação do Estado
('Teoria da Norma Tributária". 2 a ed., São Paulo: Ed. "Revista dos
Tribunais", 1981, p. 107).

Celso Bastos ensina que "a taxa cobrada há de manter
correspondência com o custo do serviço prestado - é o chamado
caráter indenizatório, segundo o qual fica proibido o Estado de valer-
se das taxas como forma de auferir receitas não ligadas ao serviço
prestado ( ... ). A pura e simples colocação de um serviço público à
disposição do cidadão já proporciona ao Estado o direito de arrecadar
as taxas" ("Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário". & ed.,
São Paulo: Saraiva, 1997, p. 146).

Note-se que, em princípio, todo serviço público específico e divisível
pode ser cobrado, salvo aqueles que a Constituição da República
estipulou como necessariamente gratuitos. E a lição de Roque
Carrazza:

"Tirante o serviço público de ensino que, quando prestado pelo
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Estado, isto é, em estabelecimentos oficiais, deve, por
determinação constitucional, ser sempre gratuito (art. 206, IV, da
Constituição Federal), os demais serviços públicos específicos e
divisíveis podem, ou não, ser remunerados" ("Curso de Direito
Constitucional Tributário". 3.a ed. São Paulo: Ed. "Revista dos
Tribunais", 1991, p. 275).

A taxa, por força de vedação constante do art. 145, § 2 0 , da
Constituição brasileira, também não pode ter base de cálculo idêntica
à de imposto, como, por exemplo, quando se tem o valor do imóvel
para fins de cobrança do IPTU e de taxa de limpeza urbana. Ademais,
só podem ser taxados os serviços públicos divisíveis, que podem ser
usufruídos individualmente pelo usuário, bem como específicos,
passíveis de ser separados em unidades autônomas.

Recorde-se, consoante o magistério de Misabel Derzi, que a base
de cálculo das taxas é a mensuração do custo da atividade estatal ou
da intensidade da prestação recebida pelo contribuinte, refletindo seu
caráter sinalagmático. ("Direito Tributário Brasileiro". 1 1. a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 552). E Célio Janczeski assinala que "a
base imponível deve mensurar a atuação estatal, repartindo, entre os
contribuintes, os custos do serviço, sem, no entanto, pretender uma
correlação exata entre seu valor e o necessário custeio do serviço. O
que se exige é que haja uma proporção razoável entre o produto da
taxa e o seu custo total, coibindo-se taxas em que o arrecadado
exceda notoriamente o custo ou que seja desmesuradamente superior
aos gastos que o serviço demanda" ("Taxas: a vedação de base
imponível própria de impostos e a mudança da jurisprudência do
STF". In: "Revista Tributária e de Finanças Públicas", n° 42, p. 148-
149). Lembra o tributarista que, nas conclusões da XV Jornada do
Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, restou consignado o
principio da razoável equivalência na fixação do valor das taxas.

Nossos Tribunais também agasalham a tese da razoabilidade na
fixação do valor da taxa:

Supremo Tribunal Federal - "A jurisprudência da Corte é tranqüila no
sentido de que é constitucional a cobrança da taxa judiciária que toma
por base de cálculo o valor da causa ou da condenação, observando-
se o princípio da razoabilidade (ADIN n° 1 .926/PE, Pertence, DJ de
10/9/99; AGRAG n° 170.271/SP, limar Galvão, DJ de 1/12/95)". (Ação
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Direta de Inconstitucionalidade n o 2040/PR, Tribunal Pleno do
STF, Relator Ministro Maurício Corrêa. j. 15/12/99, DJU 25.02.2000, p.
51).

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - "As taxas, nos
termos do art. 77 do CTN, são devidas pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição ou, como no caso, pelo
exercício regular do poder de polícia. Constituindo contraprestação a
serviço público, seu valor deve corresponder aproximadamente, na
hipótese de exercício do poder de polícia, ao custo dessa atividade
pela administração" (Apelação cível em mandado de segurança n°
5.174, 4 Câmara Civil do TJSC , Criciúma, Relator Desembargador
João José Schaefer. j . 8/6/95, publicada no DJESC n o 9.283 - Pág 2 -
25/7/95).

Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, da qual esta
Comissão participou, tivemos a oportunidade de constatar, em todas
as intervenções de representantes do Poder Judiciário, do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil, que o Estado previu a
base de cálculo das diversas taxas de segurança pública e da taxa
judiciária, constantes da proposição em tela, de maneira zelosa e
responsável, de forma a permitir uma correspondência razoável entre
o valor a ser pago pelo contribuinte e o custo da administração com o
serviço prestado ou posto à disposição do usuário.

Observamos, portanto, que, em princípio, ressalvadas situações
específicas a seguir mencionadas, os valores inscritos nas tabelas
constantes do projeto em estudo estão adequados, guardando nexo
com o respectivo dispêndio estatal para a realização do serviço.

Recorde-se que, sendo a proposição refente a serviços públicos, é
indeclinável a incidência das regras de proteção e defesa do
consumidor. Leciona Luiz Antônio Rizzatto Nunes que o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, na condição de lei principiológica,
realiza um corte. horizontal na ordem jurídica, de modo a "atingir toda e
qualquer relação jurídica que possa ser caracterizada como de
consumo e que esteja também regrada por outra norma jurídica
infraconstitucional" ("Inconstitucionalidade de medida provisória que
pretenda afastar o Código de Defesa do Consumidor").

rÀ
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Nos termos do art. 22 da Lei Federal n° 8.078, de 1990 - Código

de Proteção e Defesa do Consumidor -, os órgãos públicos são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. Em se
tratando de serviço público remunerado mediante taxa, o valor a ser
pago pelo usuário é elemento integrante da qualidade do serviço,
porque, ao contrário do particular, o poder público deve ser retribuído
pela prestação de serviço na medida proporcional aos recursos por
ele despendidos.

Observe-se, ainda, que a proposição favorece a eficiência dos
serviços públicos a que se refere, já que a eles possibilitará recursos
específicos. Recordamos que o "princípio da eficiência é uma faceta
de um principio mais amplo, já superiormente tratado, de há muito, no
direito italiano: o princípio da 'boa administração". (Queiroz, Maria
Regina F. "O Princípio da Eficiência na Prestação dos Serviços
Públicos e a Lei de Improbidade Administrativa". In: "Revista de
Direitos Difusos", a. II, v. 10, dezembro de 2001, p. 1.336).

Na lição de Canotilho, "o princípio da eficiência da administração
ergue-se a princípio constitutivo do princípio da legalidade, desde que
isso não signifique preterição de dimensões garantísticas de um
Estado de direitos" (Canotilho, Joaquim José Gomes. "Direito
Constitucional e Teoria da Constituição". 4a ed., Coimbra: Almedina,
2000, p. 713). Com a aprovação do projeto de lei em exame,
estaremos proporcionando eficiência ao serviço público, sem nenhum
prejuízo à população em geral.

Impende destacar entre os serviços relacionados no projeto em foco
aqueles prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, órgão autônomo
que disporá de mais recursos para enfrentar, de forma eficiente, sua
missão institucional. Suas atividades serão remuneradas
adequadamente, até mesmo mediante a taxa pelo potencial de
extinção de incêndio, serviço que, tendo sua constitucional idade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n°
206.777-6 - SP - relator: Ministro limar Galvão), já é taxado nos
Estados do Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Ceará,
Espírito Santo, Piauí e Rondônia, em 34 municípios do Estado de São
Paulo e 44 do Paraná, onde o serviço , é fornecido por meio de
convênio com os respectivos Estados. E palpável, neste caso, a
possibilidade de melhoria na qualidade do serviço, que, inclusive,
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abrangerá parcela maior da população.

A proposição também está em consonância com o Código de
Defesa do Contribuinte - Lei n° 13.515, de 2000 -, que, entre outros
direitos, assegura ao contribuinte, em seu art. 40, a adequada e eficaz
prestação de serviços públicos em geral; a faculdade de,
independentemente do pagamento de taxas, apresentar petição aos
órgãos públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder; a obtenção de certidões em repartições públicas para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de seu interesse,
observado o prazo de 15 dias pela autoridade competente para
fornecimento das informações e certidões solicitadas; a proteção
contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público nos atos de
constituição e cobrança de tributo; a fiscalização dos valores que
servirem de base à instituição de taxas e a observância, pela
administração pública, dos princípios da legalidade, igualdade,
anterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade contributiva,
impessoalidade, uniformidade, não-diferenciação e vedação de
confisco.

Prevê, ainda, o dever de o Estado realizar, anualmente, no âmbito
da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social,
campanha educativa com o objetivo de orientar o contribuinte sobre
seus direitos e deveres e implantar programa permanente de
educação tributária, atividades que, segundo uma visão sistêmica,
devem conjugar-se com o disposto na Lei n° 12.909, de 1998, que
dispõe sobre a educação para o consumo no ensino público.

O Código de Defesa do Contribuinte, finalmente, veda, entre outras
ações, que o poder público imponha exigência excessivamente
onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua capacidade econômica
e financeira e reduzindo sua competitividade no respectivo ramo de
atividade; submeta o contribuinte inadimplente a qualquer tipo de
constrangimento ilegal na cobrança de débitos ou utilize dados
cadastrais para dificultar o exercício dos direitos assegurados no art.
40 da citada lei.

Nada temos a acrescentar quanto a garantias em favor do
contribuinte, visto que nossa legislação já o faz de maneira suficiente.
Vale mencionar, entretanto, que, em nenhum momento, a proposição
em estudo atinge nenhum dos direitos e garantias jurídicas previstos
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na legislação de proteção e defesa do consumidor ou do
contribuinte.

Cumpre realçar que, na aplicação dos princípios relacionados à
tributação, alguns serviços, por sua natureza, são mais aptos ao
custeio por meio de taxa, como, por exemplo, a coleta domiciliar de
lixo ou a emissão de um alvará. Outros, como o policiamento geral ou
a iluminação pública, pela absoluta impossibilidade de se aferir o
benefício particular recebido pelo contribuinte, não podem ser
custeados por meio de taxa. Portanto, percebe-se que foi pleno de
razão que o constituinte estabeleceu os pressupostos de divisibilidade
e especificidade para a configuração da taxa. Somente o serviço
específico e divisível é passível de proporcionar ao contribuinte
benefício singular.

Por outro lado, quando o Governo opta por taxar determinados
serviços que, até então, eram gratuitos ou subtaxados, há, mais que
um interesse público imediato, relativo à recomposição financeira do
Estado, um deslocamento dos princípios informadores da tributação
estadual, mediante o qual o princípio do benefício recebido cresce em
importância, comparativamente ao princípio da capacidade econômica
do contribuinte.

Paul Samuelson explica que, "ao decidirem como tributar a si
mesmas, portanto, as pessoas estão realmente decidindo sobre a
maneira pela qual os recursos exigidos para atender às necessidades
sociais serão afastados de todas as diversas famílias e das empresas
que elas possuem e destinados a bens e serviços públicos"
("Introdução à Análise Econômica", v. 1, tradução de L. C. do
Nascimento e Silva. São Paulo: Agir, 1975, p. 175). E acrescenta que
"várias redistribuições de renda entre os cidadãos são realizadas pela
forma de o governo distribuir o ônus dos tributos por diferentes grupos
e classes" (idem, p. 167). Lembra, ainda, o autor que a taxa, em geral,
é cobrada quando, como nos casos discriminados no projeto em
epígrafe, um serviço público beneficia um contribuinte identificável, o
qual não é, em virtude de condição pessoal, merecedor de tratamento
diferenciado.
Observe-se que, ao fortalecer a taxa como mecanismo de

arrecadação, o Estado adota, como diretriz de tributação, o princípio
do benefício recebido, sem prejuízo de contemplar o princípio da
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capacidade contributiva.

O princípio do benefício pode ser assim definido:
"De acordo com o princípio do benefício recebido, um sistema

tributário justo é aquele em que cada contribuinte paga ao fisco uma
quantia diretamente relacionada com os benefícios que recebe do
governo.

A aplicação de .m imposto (tributo) de acordo com este princípio é
adotada em várias situações, em que serviços públicos específicos
são fornecidos aos indivíduos, através de taxas ou tarifas para
prestação de serviços, contribuições de melhoria e pedágios.

O financiamento direto através de taxas, contribuições ou tarifas é
possível quando os bens e serviços públicos permitem exclusão ou
são semelhantes aos bens privados" (Longo, C. A. & Troster, R. L.
"Economia do Setor Público". São Paulo: Atlas, 1993, págs. 95-96).

Já pelo princípio da capacidade econômica do contribuinte,
"distribui-se o ônus da tributação entre os indivíduos da sociedade de
acordo com a sua habilidade de pagamento", e tal princípio "permite
que determinada oferta de serviços públicos seja oferecida à
sociedade sem que haja exclusão ou discriminação, entre os
indivíduos, quanto ao seu uso e benefícios" (Riani, Flávio. "Economia
do Setor Público". São Paulo: Atlas, 1986, p. 81).

O princípio da capacidade contributiva ou capacidade econômica,
conforme lição de Eduardo Botallo, abrange todos os tributos,
inclusive a taxa ("Revista de Direito Tributário", n° 48, p. 75). Osíris
Lopes Filho afirma que "a origem da capacidade contributiva está no
art. 30 da Constituição, quando determina constituem objetivos da
República Federativa do Brasil 'construir uma sociedade livre, justa e
solidária' .... E o fundamento jurídico e constitucional, portanto, da
capacidade contributiva é a justiça no estabelecimento da carga
tributária e a solidariedade na divisão da carga tributária que vai
financiar o aparelho estatal, os gastos do Estado .... As bases da
capacidade contributiva, no meu entender, são o princípio da
solidariedade e da justiça" ("Revista de Direito Tributário", n° 56, p.
154).
Verificamos, nas hipóteses sob análise, que o princípio da

capacidade contributiva foi contemplado. E de salientar que são
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isentos da Taxa Judiciária, entre outros, os pobres, nos termos da
Lei Federal n° 1.060, de 5/2/50; as entidades de direito público interno;
o autor na ação popular, na ação civil pública, na ação relativa aos
benefícios da Previdência Social, até o valor previsto no art. 128 da
Lei Federal n° 8.213, de 24/7/91, e nas ações coletivas previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor; e as ações sobre
conflitos de jurisdição, desapropriações, as habilitações para
casamento, as prestações de contas testamentárias, de tutela e
curatela e os pedidos de concordata e falência.

As Taxas de Segurança Pública são isentas para finalidades
militares, eleitorais ou escolares; quando se referirem à vida funcional
dos servidores do Estado, aos interesses de entidades de assistência
social, de beneficência, de educação ou de cultura, devidamente
reconhecidas; aos antecedentes criminais, para fins de emprego ou
profissão; quando o interessado for carente de recursos; quando se
referirem à situação e residência de viúvas e pensionistas da
Previdência Social, que, perante esta, devam produzir tal prova; às
promoções de caráter recreativo, desde que o total da renda seja
destinado a instituições de caridade, devidamente reconhecidas; aos
estabelecimentos de interesse turístico; ao funcionamento de grêmios
e diretórios estudantis de qualquer nível e às atividades por eles
desenvolvidas; ao funcionamento de estabelecimento teatral ou de
exibição de películas cinematográficas; aos interesses da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das demais pessoas
jurídicas de direito público interno, dos partidos políticos e dos templos
de qualquer culto.

Além dessas isenções totais, há, muitas vezes, faixas sobre as quais
não incide o tributo, como no caso do serviço potencial de extinção de
incêndio: no caso de imóveis abaixo de certa proporção de área
construída, o contribuinte é isento. Nestes casos, é a regra da
capacidade contributiva que aparece, promovendo a justiça social.

Analisando o problema da receita pública, Osborne e Gaebler
recordam que, "na maioria dos governos, poucas pessoas fora dos
departamentos financeiros sequer pensam sobre receitas". Em seu
famoso livro "Reinventando o Governo", os autores apresentam, entre
vários exemplos de racionalização da administração pública, a
taxação de determinadas atividades ou serviços prestados pelo

rÃ
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Estado nos quais o interesse particular é predominante. As
cidades norte-americanas de Orlando, Fairfield e Visalia, entre outras,
são citadas como modelo de administração reorientada, pois usaram a
tributação de determinados serviços como estratégia para incremento
de receita, o que lhes possibilitou, a um só tempo, realizar justiça
social, porque, taxando diretamente o serviço, somente seu
beneficiário é onerado, ao contrário dos impostos, que recaem sobre
toda a coletividade; e aumentar sua capacidade de investimento em
áreas mais sensíveis e, em longo prazo, reduzir a própria carga
tributária. Citam, aliás, pesquisa indicando a preferência do
contribuinte pelas taxas cobradas por serviços públicos, em vez dos
impostos, e afirmam, mui corretamente, que é mais justo que os
beneficiários de um serviço, desde que possam, paguem por sua
utilização, restando desonerados os demais cidadãos. (Orborne,
David & Gaebler, Ted. "Reinventando o Governo". Tradução de S. F.
G. Bath e E. Magalhães Jr. 5.a ed., Brasília: MH Comunicação, 1995,
págs. 213-225). Afirmam, ainda, os citados consultores em
administração pública:

"Talvez a forma mais segura de se arrecadar recursos sem cobrar
impostos seja simplesmente cobrar taxas daqueles que se utilizam
dos serviços públicos. As taxas de utilização de serviços têm-se
tornado cada vez mais populares, à medida que aumenta a resistência
generalizada ao pagamento de impostos .... Os governos locais, em
média, obtêm mais de 25% de suas receitas por meio da cobrança de
taxas de utilização de serviços. Elas incidem, principalmente, sobre a
coleta de lixo, os serviços de tratamento de água e esgotos, as
instalações públicas de lazer, os estacionamentos, os serviços de
saúde, o policiamento em eventos especiais, as inspeções prediais e
os serviços de zoneamento.

As taxas sobre utilização de serviços nem sempre são apropriadas,
logicamente. Para que funcionem, são necessárias três condições: o
serviço deve ser, fundamentalmente, 'um bem privado', prestando
serviço individual a seus beneficiários; deve ser possível excluir dos
beneficiários aqueles que não pagam pelo serviço; e deve ser possível
recolher as taxas de maneira eficiente" (idem, págs. 222-223).

A questão posta em foco pelo projeto em tela é justamente a adoção
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adequada de taxas relativas a determinados serviços públicos,
como meio de equilibrar o orçamento estadual da maneira mais justa
socialmente. E preferível que seja o proprietário de imóvel vistoriado
pelo Corpo de Bombeiros, o litigante em juízo ou o interessado em
obter porte de arma, por exemplo, a pagar pela despesa que darão ao
Estado, em vez de toda a sociedade. Assim, mostra-se mais justa a
taxa porque onera somente o usuário do serviço.

Observamos, portanto, que, sob o toco do consumidor, a proposição
em epígrafe é, como um todo, conveniente, porque possibilitará uma
oferta de serviços públicos de melhor qualidade, suportada apenas
por seus beneficiários diretos. Trata-se, assim, de uma atitude com o
objetivo de "desprivatizar" o Estado, na medida em que o custeio de
determinadas atividades que beneficiam apenas alguns deixa de ser
suportado por todos.

Vale destacar a importância do projeto de lei sob exame em um
momento como o atual, em que o destino financeiro do Estado é
debatido na reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, e,
concomitantemente, o Governo Estadual esforça-se para dotar nosso
Estado de uma organização mais eficiente do ponto de vista dos
resultados a serem alcançados e mais adequada em suas proporções.

O comportamento das finanças públicas estaduais revela elevado
grau de vulnerabilidade em virtude do comprometimento da receita
líquida estadual com despesas de pessoal e com o pagamento do
serviço da dívida, o que implica em baixa capacidade de o Estado
financiar seus investimentos e atividades correntes, como os serviços
tratados na proposição em exame. Nesse sentido, o projeto de lei em
epígrafe não é apenas uma reorientação incidente sobre o custeio de
determinados serviços, socialmente justa, aliás, mas também uma
imposição financeira.

Saliente-se que a situação financeira do Estado é um problema
complexo e com raízes profundas, que vem se agravando desde a
década de 80, conforme trabalho realizado há 10 anos sobre o
assunto, no qual já se apontava:

"Os anos 80 marcam o fim do sonho e a instauração da estagnação
e da crise que duram até os dias atuais. Combinado com a dificuldade
em ampliar a arrecadação, a situação das finanças públicas de MG é
agravada com a elevação substancial dos gastos totais do Estado ( ... )
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A partir de 1984 a despesa total apresenta um crescimento
considerável, alavancada principalmente pelas despesas correntes.
No entanto, ao contrário dos anos 70, a qualidade desses gastos é
substancialmente diferente. O peso maior das despesas neste período
se dá principalmente com a amortização das dívidas interna e externa,
que, de um índice 100 em 1980, alcança em 1992 quase 6 vezes
mais. Se verificarmos que o total da arrecadação em igual período não
chegou a dobrar, a parcela referente ao compromisso com o
endividamento no total das despesas da administração direta passa a
representar impacto significativo sobre as finanças públicas estaduais"
(NABUCO, Maria Regina e outros. "Minas Gerais: Perfil e Dinâmica da
Economia e Sociedade". Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1993, p. 125).

Essa análise é coerente com estudos mais recentes, como o
promovido pela Comissão de Transição na Área de Finanças e
Controle, em 1999, que realçou o papel essencial a ser
desempenhado por uma reestruturação do perfil das despesas
correntes, relacionadas ao funcionamento e à manutenção da
máquina pública, e, conseqüentemente, à prestação de serviços
públicos, que àquela altura eram superiores a 95% da receita corrente
do Estado ("Programa Estadual de Viabilização Financeira do Estado
de Minas Gerais - Anexos Vl.3 e VIA: Ações Destinadas à Redução
de Custos, Otimização de Gastos e Reorganização de Despesas").

Fabrício Augusto de Oliveira, em dezembro de 2002, afirmava que:
"A evolução dos principais indicadores das finanças do Estado de

Minas Gerais não deixa dúvidas de que, se não for realizado um
ajuste em suas contas, o governo deve caminhar, em pouco tempo,
para uma situação de inadimplência, à medida que se tornar incapaz
de honrar os compromissos assumidos com o pagamento dos
encargos da dívida renegociada com a União e, ainda o que é mais
grave, de ver comprometido o seu papel de garantir a oferta de
serviços essenciais para a população ( ... )

Os gastos com custeio se encontram extremamente reduzidos
depois do ajuste realizado pela administração Itamar Franco,
significando que novos cortes podem paralisar ou comprometer o
funcionamento de setores estratégicos para a população, como
segurança, educação e saúde, por exemplo". ('Caminho é Estreito,
mas Estado Ainda Pode Ajustar Contas". In "Revista do Legislativo",

MUN
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n° 35, set-dezI2002, p. 72 e ss.).

Lembra o referido economista que "a história de ajustes bem-
sucedidos mostra que não se podem desprezar ganhos, por menores
que sejam", e que, se não é possível contar com um cenário
econômico favorável do crescimento econômico, o fortalecimento da
receita deve ser estimulado.

A posição do cidadão, consumidor e usuário de serviços públicos,
nesse contexto, é extremamente frágil, pois ele fica à mercê de
absoluta insegurança em setores os mais indispensáveis. A taxação
adequada dos serviços a que se refere o projeto de lei em exame
beneficia a população porque assegura recursos para sua execução,
onerando, tão-somente e na justa medida, os que deles usufruirão. A
alternativa é a precarização ou até a ausência dessas prestações
estatais ou o aumento de impostos sobre toda a população.

Assinale-se, ainda, conforme estudo de Paulo Roberto Haddad, que
a despesa dos Governos Estaduais tende a acarretar conseqüências
distributivas no conjunto da população do Estado, e, dessas, as mais
relevantes são exatamente as provocadas pelas funções judiciária, de
segurança pública, educação, saúde, trabalho, habitação, assistência
e previdência ("Dimensões do Planejamento Estadual no Brasil:
Análise de Experiências". Rio de Janeiro: IPEA, 1985, p. 130).

Analisando as finanças do Estado de Minas Gerais no período
posterior à implementação do real, Elisa Rocha e Jane Noronha
concluem que:

"As despesas apresentam crescimento mais acelerado que as
receitas tributárias e encontram-se concentradas em funções de baixa
capacidade distributiva, comprometendo a promoção de um processo
de desenvolvimento socialmente justo ( ... )

Apesar dos esforços do Governo Estadual para aprimorar a gestão
do gasto público, os dados apontam para a necessidade de uma
reprogramação endógena dos gastos, já que a despesa pública em
áreas de maior capacidade distributiva para a população é inferior às
despesas de menor potencial distributivo."("Evolução das Finanças de
Minas Gerais na Era do Real". In "Vanguarda Econômica", n° 6, ano
VI, Belo Horizonte, setembro/1 998, p. 50.)

Evidencia-se que a taxação em debate poderá afetar positivamente
a sociedade, na medida em que assegura, em um contexto de

WC
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absoluta escassez de recursos, a manutenção eficiente de
serviços - atividade jurisdicional e segurança pública - cujos reflexos
tendem a produzir impacto distributivo favorável no corpo social.

Lembra o sociólogo do direito Fellipe de Miranda Rosa que "a norma
jurídica é um resultado da realidade social. Ela emana da sociedade,
por seus instrumentos e instituições destinados a formular o direito,
refletindo o que a sociedade tem como objetivos, bem como suas
crenças e valorações, o complexo de seus conteúdos éticos e
finalísticos" ("Sociologia do Direito". Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p.
47). Com efeito, o que buscamos, ao analisar a proposição em
epígrafe, é verificar sua capacidade potencial para, na condição de
norma jurídica, atender, materialmente e a um só tempo, às
necessidades da administração pública quanto ao custeio adequado
dos serviços que presta; aos cidadãos, consumidores desses serviços
em relação jurídica com a administração; e ao projeto de sociedade
cuja edificação temos em vista, a partir dos princípios ditados
soberanamente pela Constituição da República e das perspectivas e
possibilidades apresentadas pela conjuntura histórica na qual estamos
inseridos.

Apontamos, finalmente, a necessidade de aprimorar a proposição
original, mediante a inserção de quatro emendas, que, a seguir, serão
comentadas.

A Emenda n° 5 tem por objetivo aumentar a margem de isenção da
taxa pelo serviço potencial de extinção de incêndio, estendendo o
benefício para as residências que tenham até 75m 2, elevando em 25%
o tamanho originalmente proposto.

As Emendas n os 6 e 8 têm por finalidade extinguir as taxas que
incidem sobre reprodução de documentos. Esses tributos não
atendem ao principio da economicidade, gerando excesso burocrático,
com prejuízo econômico para a administração. E que, nesses casos, a
despesa do Estado com a cobrança da taxa seria superior à receita
produzida por ela.

A Emenda ri0 7 extingue a cobrança da taxa pela emissão de boletim
de ocorrência e tem como fundamento o fato de esse serviço ser
indispensável para a defesa de direito pelo cidadão, o qual ficaria por
demais prejudicado com essa taxação.

Conclusão
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Em face do exposto concluímos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.078/2003 com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 5 a 8, que apresentamos a seguir.

EMENDA N°5
O art. 30 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° -
"Art. 114- ......................
§ 3° - ..............................
III - com edificações residenciais privativas unifamiliares (casas) que

tenham Coeficiente de Risco de Incêndio de até 11 .250MJ (onze mil
duzentos e cinqüenta megajoules).".

EMENDA N°6
No art. 5°, suprima-se o item 6.2 da Tabela D.

EMENDA N°7
No art. 70, suprima-se o item 1.2.6 da Tabela M.

EMENDA N°8
No art. 70, a discriminação do item 1.2.8 da Tabela M passa a ter a

seguinte redação:
"Autenticação de folha de documento e de boletim de ocorrência".
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente (voto contrário) - Vanessa Lucas, relatora

- Maria Tereza Lara (voto contrário) - Leonardo Moreira - Antônio
Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.080/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Governador do Estado, pretende
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 a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
"a', do Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em análise pretende introduzir alterações nas

alíquotas do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
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Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, instituídos pela Lei n°
12.426.
Conforme consta da mensagem encaminhada a esta Casa, a

medida tem o objetivo de aprimorar o regime tributário do Estado, em
face do constatado em âmbito nacional.

Desse modo, são estabelecidas novas faixas de incidência dos
mencionados tributos e também alterada sua base de cálculo,
transformando em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
UFEMG - o parâmetro de referência para evolução da alíquota, com o
objetivo de restabelecer o padrão monetário da cobrança.

Verifica-se, ainda, a estipulação de critérios para verificação do valor
patrimonial dos bens sujeitos a inventário ou doação, para fins de
cálculo do imposto respectivo, facultando ao contribuinte a
possibilidade de interpor recurso quanto a um possível equívoco da
Fazenda Pública.

Avaliando a proposta sob o prisma constitucional, vale lembrar que o
imposto "causa mortis" e de doação foi instituído pelo Estado em
consonância com o disposto no art. 155, III, da Carta da República,
que estabelece o seguinte:

"Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

- transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou
direitos;

§ 1° - O imposto previsto no inciso 1:
- relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao

Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao

Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - ...............................
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal".
Obediente ao comando constitucional, o Senado da República

estabeleceu ser de 8% a alíquota máxima do imposto, facultando, por
meio da Resolução n° 9, de 5/5/92, a progressividade da cobrança em
função do que cada herdeiro efetivamente vier a receber.

Observa-se que a proposta em análise guarda consonância com a

rÁ
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Constituição Federal, com a resolução mencionada, devendo ser
apreciada por esta Casa, em obediência a comando insculpido no art.
61, III, da Constituição mineira.

O princípio da anterioridade, que consiste na impossibilidade da
cobrança de um tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha
sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, previsto no art. 150,
III, "b", deverá ser respeitado, pois a cláusula de vigência inserida no
projeto em análise prevê que a lei produzirá efeitos a partir de
1°/1/2004.

Deve-se lembrar, ainda, que a Constituição mineira, por força da
disposição constante do art. 152, § 1°, veda a apresentação de projeto
de lei que tenha por objeto a instituição ou a majoração de tributo
estadual no período de 90 dias que antecede o término da sessão
legislativa.

A proposição foi publicada no órgão oficial do Estado em 20/9/2003,
o que denota o atendimento a esse pressuposto de ordem
constitucional.

Por último, insta salientar que a proposta atende aos preceitos
constantes da Lei Complementar n° 101 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), de 4/5/2000. As alterações pretendidas proporcionarão
aumento da arrecadação tributária, o que dispensa a apresentação de
estudos relativos ao impacto das medidas no orçdmento público.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.080/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Antônio

Júlio - Leonardo Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.081/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe 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, o projeto foi
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de

rÃ
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Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O projeto de lei sob análise trata das tabelas de custas judiciais

devidas ao Estado em virtude da efetiva prestação de serviços
públicos no âmbito do Poder Judiciário.

Esta Comissão, em sua esfera de competência, aprecia a
proposição exclusivamente sob seus aspectos jurídico-constitucionais,
razão pela qual a conveniência e oportunidade da matéria deverão ser
avaliadas pelas comissões de mérito, em obediência ao Regimento
Interno.

Nos termos da Mensagem n° 107/2003, o objetivo da proposta é tão-
somente "a atualização das custas judiciais, por meio da Unidade
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, fato que corrigirá
valores defasados".

Pretende-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 Preços - IGP-Dl -, formulado pela
Fundação Getúlio Vargas.

Ressalte-se que, na audiência pública realizada conjuntamente por
esta Comissão e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária em
14/10/2003, a exposição do eminente representante do Poder
Judiciário não deixou margem a dúvidas quanto à necessidade de se
adequar o valor das custas, hoje muito defasadas, à efetiva despesa
do poder público com os serviços a elas relacionados.

Observe-se que, a partir da mudança proposta, as atualizações nos
valores das custas passarão a ser automáticas, já que a tabela ficará
expressa em unidade fiscal estadual, a UFEMG, e não mais em
valores monetários fixos. Essa modificação é fundamental e supre
lacuna deixada pelo atual texto da Lei n° 12.427, de 1996, que até
prevê, em seu art. 30, uma possibilidade de correção das tabelas, a
qual, todavia, é ambígua e imprecisa. 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. Ora, é
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sabido que, 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 0 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. Do ponto de vista da técnica legislativa é conveniente
que o texto legal passe a utilizar unidade fiscal em vez de moeda
corrente.

A matéria tende ao princípio da reserva legal, consagrado em nosso
estado democrático de direito, segundo o qual a imposição tributária
depende de lei "stricto sensu".

No que se refere à competência para tratar do tributo em tela,
nenhuma dúvida quanto à possibilidade de o Estado membro legislar
sobre o assunto, eis que se trata de taxação de serviço prestado pelo
próprio ente federativo tributante. Inexiste, também, óbice a que o
Governador do Estado exerça a iniciativa de deflagrar o processo
legislativo neste caso.

A proposição atende, ainda, conforme a previsão de seu art. 30, ao
princípio da anterioridade, que, nos termos da Constituição dá
República - art. 150, III, "b" -, proíbe a cobrança de tributos no mesmo
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou majorou.

O projeto em estudo também está de acordo com o disposto no § 1°
do art. 152 da Constituição Estadual, que proíbe a apresentação de
projeto de lei contendo instituição ou aumento de tributo no período de
90 dias anteriores ao término de cada sessão legislativa.

Saliente-se, enfim, que, como a modificação das tabelas de custas
produzirá elevação da receita estadual, a proposição está em perfeita
consonância com a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Verifica-se, portanto, que, sob a ótica do direito, nenhum óbice
existe a vedar a tramitação do projeto de lei em epígrafe.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.081/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonardo Moreira - Gustavo Valadares - Ermano Batista - Antônio
Júlio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.082/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado por meio da Mensagem n° 108/2003, 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 Ambientar e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.
Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico,

constitucional e legal.
Fundamentação

A Lei Federal n° 9.960, de 28/1/2000, resultante da Medida
Provisória n° 2.015, de 1999, acrescentou diversos dispositivos à Lei
n° 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente. Os novos dispositivos tratavam de preços a serem
cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais - IBAMA - e da Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA.

Inconformada com os termos da lei, a Confederação Nacional da
Indústria - CNI - ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2.178-8 perante o Supremo Tribunal Federal, com pedido de medida
cautelar.

O Tribunal, por unanimidade, deferiu a cautelar em 5/4/2000,
suspendendo, até a decisão final da ação, a eficácia dos arts. 17-13,
17-C, 17-13, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 e 17-J da Lei n° 6.938, de 1981,
introduzidos pelo art. 8 0 da Lei n° 9.960, de 2000.

Ao examinar o pedido de medida liminar, o Ministro relator proferiu
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seu voto observando as falhas existentes na estrutura da TFA, a
saber a definição do fato gerador do tributo, a conceituação imprecisa
dos sujeitos passivos e das alíquotas para fins de cálculo do valor
devido e a existência de uma tabela de preços públicos que, a um
primeiro exame, sugeririam coincidência com o próprio fato gerador da
Taxa e, portanto, caracterizariam "bis-in-idem".

Ao que tudo indica, a decisão liminar serviu ao Executivo Federal
como uma espécie de dever de casa, para promover as devidas
correções na legislação que visa a instituir adequadamente a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA.

Com a promulgação da Lei Federal n° 10.165, de 27/12/2000, que
institui a TCFA, o STF, em 14/2/2001, julgou prejudicada a ADIN n°
2.178-8, em razão da perda de objeto, já que a nova lei alterava os
mesmos artigos da Lei n° 6.938, de 1981, introduzidos pela Lei n°
9.960, de 2000.

As Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e do
Transporte questionaram a constitucionalidade da Lei n° 10.165, de
2000, por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.422,
2.423 e 2.451.

Não obstante, a mais alta Corte de justiça do País não conheceu as
três ações e determinou o seu arquivamento, por decisão proferida
pelo relator, Ministro Celso de Mello.

Assim, nesse contexto, presume-se a legitimidade da Lei n° 10.165,
de 2000, em face do ordenamento constitucional vigente.

O projeto de iniciativa do Governador do Estado pretende instituir o
Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Fiscalização
Ambiental.

A criação da Taxa, em âmbito estadual, tem por suporte o disposto
no art. 17-P da Lei Federal n°6.938, de 1981, introduzido pelo art. 20
da Lei n°10.165, de 2000, reproduzido a seguir:

"Art. 20 - A Lei n° 6.938, de 1981 passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:

'Art. 17 - P - Constitui crédito para compensação com o valor devido
a título de TFCA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao
mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao
Estado, ao município e ao Distrito Federal em razão da Taxa de
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Fiscalização Ambiental.

§ 1° - Valores recolhidos ao Estado, ao município e ao Distrito
Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de
licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para
compensação com a TCFA.

§ 20 - A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a
causa que a determine, da Taxa de Fiscalização Ambiental estadual
ou distrital compensada com a TCFA restaura o direito de crédito do
IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado.

Art. 17-0 - E o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os
Estados, os municípios e o Distrito Federal para desempenharem
atividade de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da
receita obtida com a TCFA.'.".

Portanto, o art. 17-P permite ao Estado "estadualizar" até 60% dos
valores cobrados pelo IBAMA a título de TCFA. Recolhida essa
parcela ao Estado, o contribuinte poderá deduzi-ia no pagamento da
Taxa à União.

O meio ambiente é matéria de competência legislativa concorrente
entre a União, os Estados e o Distrito Federal e comum de todos os
entes da Federação, nos termos dos arts. 24, VI, e 23, VI, da
Constituição Federal. Dessa forma, o exercício de poder de polícia
administrativo-ambiental é de responsabilidade das três esferas de
governo.

Assim, a repartição dos recursos da TCFA entre os entes políticos é
uma decorrência lógica do sistema constitucional, que atribui à União
a competência para estabelecer as normas gerais em matéria
ambiental, nos termos do § 1 0 do art. 24 da Carta Magna. Devemos
ressaltar, também, que incumbe à União ditar as normas gerais em
matéria de natureza tributária, em face do inciso 1 do mencionado
artigo.

As emendas apresentadas na conclusão visam a corrigir falhas do
projeto do Executivo. Ao se transporem as disposições da
mencionada lei federal para o Estado, pequenos deslizes foram
cometidos.

Com efeito, para não onerar ainda mais o contribuinte, o
estabelecimento da TFA no âmbito do Estado deve operar em perfeita
sintonia com a legislação federal. Assim, os conceitos de
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microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio
porte e empresa de grande porte devem ser idênticos aos
estabelecidos na esfera federal. Caso contrário, os valores constantes
no Anexo III, expressos em UFEMGs, podem representar, em alguns
casos, elevação da carga tributária, medida que, a nosso ver, não
encontra amparo constitucional.

Por sua vez, a adoção da UFEMO poderá, em futuro próximo,
causar problemas, tendo em vista que a legislação federal tem como
expressão de valor a moeda corrente. E aconselhável, nesse caso,
manter a uniformidade de tratamento, para que o sistema de cobrança
de 60% opere adequadamente.

Propomos, ainda, a supressão da palavra "marinas", constante no
item 16 do Anexo 1, e a inclusão das populações tradicionais no rol
das pessoas isentas do pagamento da TFA, em virtude do disposto no
art. 17-F da Lei Federal n°10.165, de 2000.

Quanto ao conceito de entidade de assistência social, expresso no
inciso II do art. 8° do projeto, é recomendável que ele seja
estabelecido no regulamento da lei, para permitir a sua exata
correspondência com o conceito a ser estabelecido no âmbito federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.082/2003 com
as Emendas nos 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 4 0 a seguinte redação:
"Art. 40 - As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades

descritas no art. 2° e mencionadas nos Anexos 1 e II desta lei ficam
obrigadas a se inscreverem no Cadastro Técnico Estadual, até o
último dia útil do trimestre civil subseqüente à publicação desta lei, sob
pena de incorrerem em infração punível com as seguintes multas:

- R$ 30,00 (trinta reais), se pessoa física;
II - R$ 90,00 (noventa reais), se microempresa;
III - R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), se empresa de

pequeno porte;
IV - R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), se empresa de médio porte;
V - R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), se empresa de

grande porte.".

rs
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EMENDA N°2

Dê-se aos § 1° e 2° do art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - ......................
§ 1° - Os valores constantes nesta lei, inclusive em seu Anexo III,

serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice aplicado ao
reajuste dos valores expressos em reais na Lei Federal n° 10.165, de
27/12/2000.

§ 20 - Exclusivamente para os efeitos desta lei, consideram-se:
- microempresa e empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou

a firma individual que se enquadre, respectivamente, nas descrições
dos incisos 1 e II do "caput" do art. 2° da Lei Federal n°9.841, de 5 de
outubro de 1999;

II - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou a firma individual
que tiver receita bruta anual superior a R$1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais);

III - empresa de grande porte a pessoa jurídica que tiver receita
bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).".

EMENDA N°3
Dê-se aos incisos II e III do art. 8° a seguinte redação:
"Ar[. 80 - ........................
II - as entidades filantrópicas;
III - aqueles que praticam agricultura de subsistência e as

populações tradicionais.".
EMENDA N°4

Suprima-se, no código 16 do Anexo 1, a palavra "marinas".
EMENDA N°5

Substituam-se no Anexo III a expressão "valores em UFEMG" por
"valores em REAIS" e as expressões numéricas 24,00, 54,00, 86,00,
108,00, 173,00, 216,00, 432,00, 1.080,00 por, respectivamente, 30,00,
67,50, 108,00, 135,00, 216,00, 270,00, 540,00, 1.350,00.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Leonardo Moreira - Antônio Júlio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.083/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°

1.083/2003 tem por objetivo alterar a Lei n° 12.727, de 30/12/97, que
dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos
devidos por serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva alterar os valores das tabelas de

emolumentos devidas pela prestação de serviços executados por
Tabelião, Oficial de Registro e Juiz de Paz.

Esta Comissão, na esfera de sua competência, aprecia a proposição
exclusivamente sob seus aspectos jurídico-constitucionais. A
conveniência e a oportunidade da matéria deverão ser avaliadas pelas
comissões de mérito, em obediência ao Regimento Interno.

A proposta em estudo tem por escopo tão-somente a modificação
das tabelas relativas às taxas cobradas pelos serviços notariais e de
registro, defasadas monetariamente desde 1999. Os valores devidos,
originalmente expressos em moeda corrente, passarão a ser cobrados
em Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMOs. Propõe-
se, ainda, corrigir a perda monetária que vem ocorrendo há quatro
anos mediante a aplicação de percentual de recomposição monetária
definido pelo índice Geral de Preços - IGP-Dl, da Fundação Getúlio
Vargas.

Observe-se que, a partir da mudança proposta, a atualização nos
valores das custas passará a ser automática, já que a tabela ficará
expressa em UFEMGs, e não mais em valores monetários fixos. Essa
modificação é fundamental e supre lacuna deixada pelo atual texto da
Lei n° 12.727, de 1997, que prevê, no art. 38, o uso da extinta
Unidade Fiscal de Referência - UFIR - ou índice que vier a substituí-Ia
como fator de atualização dos valores tabelados. Ora, é sabido que,
com a extinção da UFIR, nenhum indicador foi colocado em seu lugar,
cabendo aos entes federativos estabelecer, como melhor lhes convier,
a respectiva unidade de referência fiscal. A instituição da UFEMO,
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com a edição da Lei n° 14.136, de 2001, não resolveu o problema
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 os emolumentos.

O projeto não inova juridicamente, pois mantém as tabelas de
emolumentos de acordo com os padrões já existentes, cuidando
apenas de modificar valores.

A matéria atende ao princípio da reserva legal, consagrado em
nosso estado democrático de direito, segundo o qual a imposição
tributária depende de lei em sentido estrito.

O Estado membro é competente para tratar do tributo em questão, já
que este se refere a serviço prestado na esfera de atuação do próprio
ente federativo tributante. Inexiste, também, óbice a que o Governador
do Estado exerça a iniciativa de deflagrar o processo legislativo neste
caso.

A proposição atende, ainda, conforme estabeleceu seu art. 3 0 , ao
princípio da anterioridade, que, nos termos da Constituição da
República - art. 150, III, "b" -, proíbe a cobrança de tributos no mesmo
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou majorou.

O projeto em estudo também está de acordo com o disposto no § 1°
do ad. 152 da Constituição Estadual, que veda a apresentação de
projeto de lei que institui ou aumenta tributo no período de 90 dias
anteriores ao término de cada sessão legislativa.

Verifica-se, portanto, que, sob a ótica do direito, não existe nenhum
óbice à tramitação do projeto de lei em epígrafe.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.083/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Moufão, Presidente e relator - Ermano Batista - Leonardo

Moreira - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Valadares.


